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ИЗПОЛЗВАНИ АКРОНИМИ  

Акроним Описание 

АИП СМП 
Амбулатория за индивидуална практика за специализирана 

медицинска помощ 

АФАСМ Адаптирана физическа активност и спорт - младежи за младежи 

АСП Агенция за социално подпомагане 

БАН Българска академия на науките 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БГВ Битова гореща вода 

БДС Брутната добавена стойност 

БНБ Българска народна банка 

БО Битови отпадъци 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВИК Водоснабдяване и канализация 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДГ Детска градина 

ДЛС Държавно ловно стопанство 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДМК Детска млечна кухня 

ДПЛФУ Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 

ДСП Домашен социален патронаж 

ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕИК Единен идентификационен код 

ЕС Европейски съюз 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗЖЛУИ Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 

ЗЗ Защитена зона 

ЗЗД Закон за закрила на детето 

ЗМ Защитено място 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

ИЗП/ч.н. Използвана земеделска площ на човек от населението 

ИППДП Индивидуална практика за първична дентална помощ 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

ИПИ Институт за пазарна икономика 

ИСИС Иновационната стратегия за интелигентна специализация 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

ИТСР-ЮИР Интегрирана териториална стратегия за развитие – Югоизточен район 

КИД Код на икономическа дейност 
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МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МИРГ Местна инициативна рибарска група 

МКБППМН 
Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 

ММС Министерство на младежта и спорта 

МОН Министерството на образованието и науката 

МПС Моторни превозни средства 

МС Министерски съвет 

МЦ Медицински център 

НАПОО Национална агенция за професионално образование и обучение 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

НКИЗ Национална компания индустриални зони 

НКПР Национална концепция за пространствено развитие 

НПО Неправителствена организация 

НПЕЕМЖС 
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 

НСИ Национален статистически институт 

НСМСП Националната стратегия за малките и средните предприятия 

НУ Начално училище 

НЧ Народно читалище 

ОбС Общински съвет 

ОИЦ Областен информационен център 

ОКТХДС 
Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и 

спорт“ 

ОП „СО“ Общинско предприятие „Социално Обслужване“ 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

ОПНОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ОУ Основно училище 

ПГ Професионална гимназия 

ПГТ Професионална гимназия по туризъм 

ПЖДЛ Преходно жилище за деца и лица над 18 г. 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ППЗДД Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 

ППЗСП Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане 
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ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната 

среда 

ПУП Подробен устройствен план 

ПУП-ИПРЗ 
Подробен устройствен план - изменение на застроителен и 

регулационен план 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

РЗОК Регионална здравно – осигурителна каса 

РЗП Разгъната застроена площ 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците 

РУО Регионално управление на образованието 

РЦБО Регионален център за битови отпадъци 

СБР Специализирани болници за рехабилитация 

СБР-НК Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс 

СЗО Световна здравна организация 

СК Спортен клуб 

СМР Строително-монтажни работи 

СОП Специални образователни потребности 

ССА Селскостопанска академия 

СУ Средно училище 

ТРРЮЛНЦ 
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел 

УНГБ Уши, нос, гърло болести 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ФЕКГ Федерация на европейските карнавални градове 

ФК Футболен клуб 

ФМ на ЕИП Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

ФСМП Филиал на спешна медицинска помощ 

ФУА Функционални урбанистични ареали 

ЧПИ Чуждестранни преки инвестиции 

ЦНСТДМБУ 
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 

увреждания 

ЦНСТДМУ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦГЛПР Център за грижа за лица с психични разстройства 

ЦГЛРФД Център за грижа за лица с различни форми на деменция 

ЦГВХНС Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване 

ЦПЛР – 

ОДК 

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински  детски 

комплекс 

ЦСМП Център за спешна медицинска помощ 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЮИР Югоизточен район 
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СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ТЕКСТА 

Таблица № Описание 

Таблица 2.1.1. 

Размер на приходите от износ на нефинансовите предприятия и динамиката им, 

реализирани в икономиките на съседните общини Бургас, Айтос, Руен, Долни 

Чифлик и Несебър, и община Поморие през периода 2018 – 2020 г. (милиона лева) 

Таблица 2.2.1. 
Графично представяне по сектори в общинската икономика на динамиката на броя 
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Таблица 2.2.2. 
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2014-2019 г. 

Таблица 2.3.1. 
SWOT анализ на производството на аквакултури в контекста на местната синя 
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Таблица 2.3.2. 
Брой, капацитет и икономически показатели от дейността на местата за 

настаняване в община Поморие – 2014 и 2019 г. 

Таблица 3.1.1. Динамика на населението на община Поморие по населени места 2014-2020 г. 

Таблица 3.1.2. Естествено движение на населението в община Поморие (2014-2021г.) 

Таблица 3.1.3. 

 

Динамика  на коефициентите за механично движение на населението в община 

Поморие (2014-2001г.) 

Таблица 3.3.1. Реализирани инвестиции в детски градини, Поморие 

Таблица 3.3.2. 
Учащи в общообразователни училища по групи класове в община Поморие (2014-

2020г.) 

Таблица 3.3.3. Инвестиции, реализирани в училищни сгради в община Поморие 

Таблица 3.4.1. 
Данни за вида на социалните услуги и капацитета на социалните институции в 

община Поморие 

Таблица 3.4.2. Инфраструктурна обезпеченост на социалните услуги в община Поморие 

Таблица 3.5.1. Оценка на състоянието на Народните читалища в община Поморие 

Таблица 3.6.1. Спортни клубове в Община Поморие, вписани в регистъра на ММС 

Таблица 3.6.2. Спортни обекти в град Поморие 

  

Таблица 4.1.1. 
Обобщена информация за Републиканската пътна мрежа в обхвата на Община 

Поморие 

Таблица 4.1.2. Обобщено описание на Общинската инфраструктура 

Таблица 4.1.3. Градски транспорт град Поморие 

Таблица 4.1.4. Междуградски транспорт град Поморие 

Таблица 4.2.1. 
Дължини на входящите и вътрешните водопроводни мрежи в  населените места и 

техния капацитет 

Таблица 4.2.2. 
Водоеми, използвани за хидромелиоративни мероприятия на територията на 
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Планът за интегрирано развитие на Община Поморие за периода 2021-2027г. 

(ПИРО) е основният стратегически документ за управление на общината през  

следващите седем години. Той обвързва сравнителните предимства и потенциал за 

развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 

устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с 

интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. 

Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – гр. 

Поморие (с новообразувания квартал Каменар (бивше с. Каменар), гр. Ахелой, гр. 

Каблешково, с. Александрово, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. 

Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин. 

ПИРО е основен документ от системата за стратегическо планиране на 

регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които 

се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

Нормативната необходимост от изготвяне на ПИРО на община Поморие, 

произтича от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка 

между политиките на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за развитие 

на регионално ниво на Република България. Като основен елемент на ЗРР, Планът за 

интегрирано развитие се явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, 

целите и мерките за развитие на територията на общината. 

Съгласно чл.13, ал.2 ЗРР, ПИРО на община Поморие осигурява пространствена, 

времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови 

ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

 

Цели, място и роля на ПИРО в цялостната система от документи за стратегическо 

планиране на регионалното развитие 

 

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от 

системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие. Те са в йерархична съподчиненост на документите от по-

горните нива – интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2 и актуализираната Национална концепция за регионално и 

пространствено развитие. 

Действащото законодателство изисква осигуряването на съгласуваност на ПИРО 

с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Стратегическата рамка на ПИРО е фокусирана върху действащите към момента 
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национални и регионални стратегически документи, които акумулират европейските 

политики. 

 

Фигура 1. Място на ПИРО в Системата от стратегически документи в областта на 

регионалното развитие 

 

Актуализация на Национална концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025г., приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 

2020г. 

Устройството и управлението на националната територия до 2025г. се 

регламентира от Национална концепция за регионално и пространствено развитие, 

която е актуализирана през 2019г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни 

насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя 

осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните 

политики и стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен полицентризъм 

(поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за 

по-балансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е на 

дневен ред. Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: 

отразени са новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката за 

пространствено развитие; стратегическата й част интегрира в още по-силна степен 

регионалното планиране с пространственото такова; и идентифицира конкретни 

територии със специфични характеристики, потребности и потенциали. 
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Интегрирана териториална стратегия за развитие на  Югоизточен регион за 

планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027г. (проект) 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен район (ЮИР) 

от ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, 

пространствена, икономическа и тематична рамка за интегрирано пространствено 

развитие на района през новия програмен период 2021-2027. Тя е разработена в 

съответствие с Националната концепция за регионално и пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), като отчита местния териториален 

потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните 

тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Документът се 

използва за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на 

интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г. 

Визията за развитие: Югоизточен район — привлекателно място за живот и 

бизнес, със съхранено природно и културно наследство, ефективно използващ своя 

потенциал за постигане на устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие. 

Определени са основните приоритети на ИТСР на Югоизточен район: 

Приоритет 1. Подкрепа за интелигентна и динамична икономика на ЮИР; 

Приоритет 2. Подобряване на образователното равнище на населението и 

качеството на живот в ЮИР; 

Приоритет 3. Териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, 

селските и крайбрежните райони. 

Към разработване на ПИРО отношение имат и други действащите документи: 

стратегии, планове и програми, на национално, регионално, областно и общинско ниво. 

Влияние върху изпълнението ще окажат и разработваните нови оперативни програми и 

нормативни документи по секторни политики. 

 

Законови норми, подход и принципи, на които се основава  документа 

 

Закон за регионалното развитие 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е 

регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от м. март 2020 

година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г.), както и правилника за неговото 

прилагане. В новия програмен период 2021-2027г. Съгласно ЗРР плановете за 

интегрирано развитие на община са част от системата от документи за стратегическо 

планиране на регионалното и пространственото развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 

години и очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на 

региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл.13 от ЗРР).  
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Към периода на разработване на ПИРО, Община Поморие има изготвен 

Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУПО) с времеви хоризонт до 2040 

година.  

Предназначението на Общия устройствен план на община Поморие, е да служи 

като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика, 

насочени към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за 

развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове територии при 

отчитане на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия. С ОУПО се дава пространствено измерение на 

предвижданията и на други стратегически и планови документи за територията на 

общината – стратегии за развитие на областта и общината, в сферата на околната среда, 

управлението на отпадъците, туризма, икономиката и т.н.  

ПИРО на община Поморие е синхронизиран с него, при спазване на принципа за 

приемственост спрямо основните постановки на предходните документи, отнасящи се 

към устройството на общинската територия. 

ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, 

според чл.13 от ЗРР. 

 

Закон за туризма 

Изменението на Закона за туризма (ДВ, бр.17 от 25 февруари 2020г.), 

регламентира в програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на 

общините да се включва самостоятелен раздел, който съдържа общинска програма за 

развитие на туризма (чл.11, ал.1). Тя следва да е в съответствие с приоритетите на 

областната стратегия за развитие на туризма и Националната стратегия за устойчиво 

развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделните видове туризъм. Към 

момента на изготвяне на ПИРО Поморие са съотнесени следните приети национални и 

регионални стратегически планови документи: Национална програма за развитие 

„България 2030“; актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на 

туризма с хоризонт 2030; Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България за периода 2012 - 2022 г.; Консолидиран Национален туристически регистър, 

включващ данни за категоризираните туристически обекти от държавната и 

общинската администрации; както и Интегрираната стратегия за развитие на Южен 

централен район (работна версия след Екологична оценка). Затова и в обхвата на ПИРО 

са включени мерки и проекти, които подкрепят развитието на туристическата дейност в 

общината, вкл. чрез партньорски проекти и интегрирани териториални инвестиции със 

съседните общини. 
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Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията на 

ПИРО. 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко 

влияние върху управлението на територията, вкл. нейното финансиране. По-важните от 

тях са: Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за 

администрацията; Закон за общинската собственост; Закон за общинския дълг; Закон за 

общинските бюджети; Закон за публичните финанси; Закон за местните данъци и 

такси, както и секторно законодателство и подзаконови нормативни актове, от които 

произтичат конкретни права и задължения на общинска администрация. 

 

Подходи 

 

При разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Поморие са 

приложени следните подходи: 

Интегриран подход, който се наложи като основен в политиката за регионално 

развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и 

пространствено планиране. Целта е в условията на свиващи се ресурси и ограничени 

финансови параметри да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови 

ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане 

на положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми. 

Концентриран израз на подхода са определени приоритетни зони за въздействие на 

територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на 

мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Осигурено е съответствието 

с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с 

определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. 

Освен това, ПИРО е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за 

прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, 

териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния 

регистър за територията на общината. 

Подход, основан на местните характеристики и потенциал, приложен е при 

изготвянето на анализа на територията, отразявайки специфични й характеристики, за 

да се откроят конкурентните предимства на общината и за да се определят 

неизползваните потенциали. Той е обединяващ инструмент за решаване на 

съществуващи проблеми, идентифициране на нужди, подкрепа на потенциалите за 

развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

Подход „отдолу – нагоре“ е използван при разработване на ПИРО с цел 

изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани страни, повишаване на 

ангажираността и заинтересоваността на участниците в подготовката и прилагането на 

документа. Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се 
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основават на отворен и прозрачен процес с включване на гражданите и 

заинтересованите страни в различните етапи. Прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ 

във фазата на актуализиране на информацията и на публичните консултации позволява 

да се постигнат изискванията за информираност, публичност и прозрачност и да се 

идентифицират по-точно потребностите на местните общности, към които да се 

ориентират приоритетите и да се насочат публичните средства. 

 

Принципи 

 

Структурираност. ПИРО е съвкупност на смислово, функционално и 

хронологично свързани елементи. Интегрираният подход е приложен и по отношение 

на всяка част от структурата на документа. Всички компоненти1, имат логическа 

последователност и взаимна обвързаност. Аналитичната част на документа е основа за 

формулиране на стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за 

управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането 

на целите и приоритетите. 

Достоверност на данните. Като източници на официална статистическа 

информация са използвани основно данни от Национален статистически институт 

(НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, 

териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, Община 

Поморие и други официални източници. Източниците на данни са посочвани конкретно 

при тяхното използване в документа. Като обективен източник на данни за изготвената 

оценка и потенциалите за развитие е използвана обработената информация от целевите 

анкети със заинтересованите страни, теренни проучвания, получени идеи за проекти  и 

от проведените публични събития. 

Партньорство и осигуряване на информация и публичност. ЗРР определят 

принципа на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката. В процеса на разработване е осъществен ефективен комуникационен процес 

със заинтересованите страни за идентифициране на проблемите и потенциалите, 

формулирането на стратегическите предложения и определяне на мерки/проекти за 

включване в програмата за реализация. Разработен е комуникационен механизъм за 

осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати 

и използваните финансови ресурси по програмата за реализация. 

 

 
1 Съгл. Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на 

община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

(март 2020 г.), 
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Отговорностите на институциите и партньорите за разработването и приемането 

на ПИРО 

 

Настоящият документ е разработен в партньорство с Общинска администрация – 

Поморие, заинтересовани страни и с участието на широката общественост. Процесът на 

разработване на ПИРО на Община Поморие включва няколко етапа: 

Предварителни проучвания. В този предварителен етап е направено детайлно 

проучване на всички съществуващи стратегически документи в Община Поморие, 

както и е събрана и обработена необходимата статистическа информация за изготвяне 

на плана. 

Провеждане на проучвания и консултации.  В тази фаза са организирани 

консултации с представители на общинска администрация, бизнес, неправителствени 

организации и др. За проучване на мнението на заинтересованите страни в процеса на 

изготвяне на ПИРО е проведено разширено анкетно проучване за идентифицираните от 

тях проблеми, потенциал и възможности за развитие в периода 2021-2027г. Относно 

програмата за реализация е направено допитване и получаване на конкретни идеи, 

които да доведат до разрешаването на идентифициран проблем или до подобряване на 

средата и условията на живот на територията на общината. 

Изготвяне на ПИРО. В тази фаза е изготвен средносрочният стратегически 

документ на база на вече събраната и обработена информация, статистически данни, 

информация от общинската администрация и проведените проучвания сред 

заинтересованите страни. 

При определяне на визия, цели и приоритети за развитие на Община Поморие са 

в периода 2021-2027г. са отразени местните потенциали за развитие и възможностите за 

решаване на конкретни проблеми, с цел постигане на балансирано и устойчиво 

развитие, на основата на извършените аналитични проучвания в предходните етапи. 

Определени са зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) на базата 

на общи (идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми 

или потенциали за развитие. Изготвена е Програма за реализация на основата на 

извършения анализ на социално-икономическото развитие на общината, проучените 

мнения сред заинтересованите страни, проведените публични консултации и 

проучените възможности за финансиране чрез фондове на ЕС. Очертани са основни 

приоритетни проекти и действия в периода 2021-2027г. Неделима част от изготвения 

документ са определените мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия в община 

Поморие. Изведени са индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО, съгл. 

Методическите указания на МРРБ, както и  последващите действия по актуализация, 

наблюдение и оценка на плана. 

Комуникационна стратегия. Основната цел е да гарантира прилагането на 

принципа на партньорство и да осигури прозрачност на процеса по изготвяне и 

реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Поморие. Чрез изпълнението 
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на стратегията се осигурява гражданското участие на следните нива:  информиране, 

консултиране, вземане на съвместни решения и тяхното изпълнение, наблюдение и 

оценка на изпълнението. 

 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО 

 

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на 

неговото разработване и съгласуване. 

Със Заповед на кмета на Община Поморие е сформирана работна група, която 

отговаря за изготвянето на ПИРО. Кметът носи отговорност за цялостната организация 

и действията по изготвянето на ПИРО. Осигурен е непрекъснат публичен достъп за 

информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването 

и реализацията на ПИРО. 

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Постъпилите 

предложения и препоръки се отразяват в проекта на ПИРО и по предложение на кмета 

Общинският съвет го приема и одобрява.  

Одобреният План за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред Областния съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане 

от Общинския съвет. ПИРО и решението на Общинския съвет за неговото приемане се 

публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за обществени 

консултации на Министерски съвет. 

 

Очакваните резултати от приемането на документа и използването му за целите 

на стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво 

 

Очакваният резултат от ПИРО Поморие е приет с консенсус средносрочен 

стратегически документ, съдържащ приложими, постижими и реалистични мерки, 

обвързани с реални източници на финансиране и с конкретни измерими резултати. 

Постигнати целите и приоритетите за развитие на общината. Стратегическият документ 

е ефективен инструмент за управление на общинските политики за развитие на 

общината при активен обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни, 

както по време на разработването, така и при реализацията му. 
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН 

ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И 

ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
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Раздел I. Обща характеристика на община Поморие 

 

Местоположение и териториален обхват  

 

Община Поморие е разположена в Югоизточната част на Република България. 

Най-силното конкурентно предимство на община Поморие е излазът й на Черно море, 

както и благоприятното географско разположение спрямо международните 

инфраструктурни коридори.  

Според административното деление тя е част от  „Южна и Югозападна  

България” от ниво NUTS1, Югоизточен район на планиране (ЮИР) от ниво NUTS 2 и е 

включена в административните граници на област Бургас ниво NUTS 3, съгласно 

общата класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и ЗРР 

на Република България. 

 

Фигура 1.1.1. Разположение на Община Поморие2 

С площта си от 413,189 км² 

заема 10-о място сред 13-те 

общини на областта, което 

съставлява 5,33% от 

територията на областта. 

Границите ѝ са следните: на 

запад - община Бургас, 

община Айтос и община 

Руен; на север - община 

Долни чифлик в област 

Варна; на изток - община 

Несебър; на югоизток - 

Черно море. 

 

 

 

Област Бургас е включена в европейския супра регион на страните от 

Черноморския басейн. През разглежданата територия преминават: Източният 

Трансбалкански културен маршрут, културният коридор „Виа Понтика” и 

Европейските пътища на еврейското наследство. В района са регистрирани голям брой 

недвижими културни ценности и обекти от Националната екологична мрежа (защитени 

зони и защитени територии). Тук се намира и един от четирите града на страната – 

 
2 Източник: Източник: https://www.naas.government.bg/ЗаНас/Структура/ТериториалниСектори/Бургас 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%81_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Бургас, който е с формирана урбанистична зона на влияние и сравнително стабилни 

демографски и икономически показатели. 

По показателя „площ на територията“ община Поморие се нарежда в групата на 

„средните общини“ в страната (с площ между 300 и 500 кв. км).  

Община Поморие включва общо 17 населени места, като три от тях са градове: 

Поморие, Каблешково и Ахелой. Останалите четиринадесет населени места са села: 

Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар (вече 

квартал на Поморие), Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Порой и Страцин.  

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Поморие 

към 2021г. населението наброява 27839 д. , което съставлява 6,8% от населението на 

област Бургас. Общината се нарежда на трето място сред 13-те общини в областта по 

численост на населението и съставлява 0,4% от населението на страната.  Тенденцията 

за намаляване на населението на община Поморие се отчита за периода 2014-2018г., 

след което започна ръст на населението. Към 2021г. населението е нараснало с 0,8% - 

216 души спрямо 2014г. 

Според броя на населението община Поморие попада в категорията на малките 

общини (с население от 10 до 30 хил. д.), а общинския център – гр. Поморие – в групата 

на малките градове (с население от 10 до 30 хил. д.).Община Поморие е 

характеризирана като община с относително стабилно демографско развитие. Това 

показват и данните за общинския център. 

Община Поморие се намира в близост и под въздействието на общоевропейския 

транспортен коридор ОЕТК 8, свързващ Адриатика с региона на Черно море, както и на 

ОЕТК 4. На 8 км от град Поморие се намира летище Бургас. 

Община Поморие заема важно място в комуникационната система на страната. 

През територията на общината преминават пътищата за свръзка на южна и северна 

България чрез Дюлински проход и Слънчев бряг. Вътрешната пътна мрежа осигурява 

удобни транспортни връзки с населените места на общината. През територията на 

общината преминава първокласен международен път Е – 87. 

Републиканските пътища, обслужващи населените места в община Поморие са 

общо 56,4 км: I-ви клас – 16.600 км и III-ти клас – 39.800 км. Общото състояние на 

третокласната пътна мрежа в общината е незадоволително. Около 67.3% от трайната 

настилка на третокласните е в средно състояние и около 62.6% е в лошо състояние. 

Следователно участъците от третокласната пътна мрежа се нуждаят спешно от основен 

ремонт. Делът на общинските пътища в пътната мрежа на община Поморие е 73%. Те 

са в незадоволително състояние и са необходими значителни инвестиции за тяхното 

възстановяване. 

Освен пристанище Поморие има рибарско пристанище въведено в експлоатация 

през 2015 г. които осигурява удобна морска връзка с близо разположените градове 

Бургас, Несебър, Созопол и Варна. На 8 км от град Поморие се намира летище Бургас. 
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Община Поморие е свързана с директни пътни връзки със съседните й общини, 

като единствено с община Долни чифлик няма пряка пътна връзка. 

 

Историческо развитие 

 

Поморие е историческо селище и има силно изявен потенциал за прилагане на 

новия освен интегрирания подход при управлението на културното наследство и 

съхраняване на разнообразните културни ценности. Поморие е част от Туристически 

район „Бургаско Черноморие“, Зона „Несебър – Поморие – Созопол – Малко Търново“. 

Богатото културно-историческото наследство на територията на община 

Поморие създава множество предпоставки за диверсификация на източниците за 

устойчиво местно развитие, предвид обстоятелството, че вътрешните зони на общината 

дават възможности за алтернативен туризъм (културен, еко, спа, селски), който да 

привлече туристи, да разнообрази икономическата база и да създаде нова заетост.  

През 2010г. Община Поморие става член на Асоциацията на общини със селища 

и територии на културно-историческо наследство. 

 

Географски особености 

 

Местоположението на община Поморие и мястото й в националното 

пространство, определя до голяма степен нейното демографско, икономическо и 

социално развитие. В природно отношение, географското положение на общината 

определя наличието на природни ресурси - релеф, водни, климатични и почвени 

ресурси, формирана растителност, които оказват влияние и за развитието на местната 

икономика и специализирането в отделни отрасли. Всички природно-географски 

условия на общината определят рекреационния й потенциал, специализацията на 

икономиката, характера на селищната система и комуникационните връзки. 

В икономически аспект структуроопределящ отрасъл е стопанският туризъм: 

Акваторията на Поморийския залив е предпочитана за ветроходни регати, а пристана - 

от любители рибари. Наред с традиционния поминък на местното население - 

лозарство, винарство, солодобив и риболов, туризмът и съпътстващите го дейности 

определят новото лице на икономиката на балнеолечебния, морски курорт Поморие. 

Селско и горско стопанство: Селскостопанският фонд е 283 688 дка, а горския - 

100 393 дка. 

Туризъм: Категорично е доказано, че по качества поморийската лиманна 

лечебна кал, добивана от соленото езеро, се нарежда между най-добрите в света. В 

модерната санаториална база с успех целогодишно се лекуват заболявания на опорно-

двигателния апарат; гинекологични, хирургически и травматични, кожни, периферни 
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нервни, неспецифични заболявания на двигателните органи, сърдечно-съдови, 

чернодоробни и др. Къмпинги – „Ахелой“ и „Европа“, Селски и екотуризъм - с. Горица, 

с. Бата, с. Козичино, с. Гълъбец; Балнеотуризъм - гр. Поморие. 

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) Община 

Поморие е включена във второстепенна ос за урбанистично развитие, но се отчитат 

огромните ресурси на общината в областта на материалното културно наследство и 

културния живот на региона. 

Според класификация в Националната концепция за пространствено развитие, 

град Поморие попада в групата на малките градове, с микрорегионално значение в 

територията на групи общини.  

Въпреки, че населението на община Поморие, в контраст с демографската 

картина в страната, не намалява, неговата възрастова структура постепенно се влошава, 

което определя задържането на младите хора и грижата за уязвимите групи от 

населението като важна област за въздействие. Решението следва да се търси чрез 

адресиране на социалните проблеми в интегрирани цели за оползотворяване на 

изключителния потенциал за развитие на Поморие като целогодишна туристическа 

дестинация, което ще създаде нови работни места и ще доведе до намаляване дела на 

сезонната заетост. Важно е да бъдат търсени и стимулирани и нови инвеститори, които 

да дадат съвременен облик на икономическото развитие на общината. 

Град Поморие е определен като град от - 5-ро ниво йерархично ниво – 

последното стъпало в центровата  йерархия на селищната мрежа. Той е малък град – 

център със значение за територията на общината. Характеризира се със слабо 

урбанизирана територия (периферна община). Общината попада в обхвата на т.н. 

„райони за целенасочена подкрепа“. Стимулирането на Поморие – като 

административен център на община е важно, за да могат да се предлагат необходимите 

първични услуги на населението както и работни места извън земеделската функция. 

Град Поморие е спокойно и красиво курортно градче, разположено на 

живописния черноморски бряг в Югоизточна България. Модерният морски курорт се е 

разпрострял на тесен, скалист полуостров, вдаден 3.5 км навътре в морето, на 20 км 

североизточно от областния град Бургас и 20 км югозападно от историческия град 

Несебър и курорта Слънчев бряг. 

Град Поморие е разположен върху едноименния тесен скалист полуостров, 

вдаден 3,5 км в Черно море, на северозападния бряг на Бургаския залив. От юг, изток и 

североизток градът е заобиколен от морето, а от север – от Поморийското езеро.  

Поморийското езеро е защитена местност, свръхсолена лагуна от естествен 

произход с площ 1000 ха. Отделено е от морето с естествена пясъчна коса и изкуствена 

дига, построена върху естествената 80-те години на XX век за да предпазва града от 

наводнения. Само в южната си част езерото има свързващ канал с Черно море, който 

служи за поддържане на водно-солевия баланс на лагуната. Обект на стопанско 

ползване е южната част на езерото, където се добива лечебна кал и северната част - за 

добив на сол. Плажната ивица на Поморие е уникална поради финият черен пясък, 
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който е типичен само за този регион. „Черният” пясък е богат на железни окиси. 

Морското дъно пред бреговата линия е полегато и почти равно. Мястото е важно от 

орнитологична гледна точка. Влажната зона предлага рядко съчетание на условия за 

живот, които позволяват развитието на много рядък комплекс от соленолюбива 

растителност и животни приспособени към тази соленост, част от които могат да се 

видят единствено тук. 

Разположението на езерото на западния бряг на Черно море, по протежението на 

който преминава втория по големина миграционен път на птиците в Европа – Via 

Pontica – обуславя голямото разнообразие от птици, което може да се наблюдава през 

различните сезони на годината. Град Поморие е разположен на прелетния път „Виа 

Понтика” - основен орнитоложки коридор и трасе на древен римски път. На 

територията на Поморийското езерото са установени около 269 вида птици. Там живеят 

още 87 вида висши растения, 7 вида риби, 17 вида земноводни, 31 вида бозайници и 

200 таксона безгръбначни животни. 

Високата соленост на езерните води в комбинация с топлия климат още от 

древността са били предпоставка за развитие на солодобив. Древният Анхиало е бил 

център за добив и търговия с „бялото злато”. Анхиалската сол е била известна в Генуа, 

Венеция и Близкия изток и много битки са се водили за овладяване на този 

стратегически ресурс. Езерото е известно и с черната лечебна кал, с която е покрито 

дъното му. Калта и лугата (продукт от солодобива) са изключително богати на 

минерали и микроелементи и се използват изключително успешно за медицински и 

козметични цели, което нарежда Поморие сред основните балнеологични центрове в 

страната. 

Градът е важен икономически център. Туризмът е структуроопределящ отрасъл 

за местната икономика.  

В град Поморие се намира единственият в България и на Балканския полуостров 

специализиран музей на солта, разположен на брега на Поморийското езеро. 

Архитектурен резерват „Стари поморийски къщи” - архитектурният ансамбъл „Стари 

Поморийски къщи” включва 10 къщи с типична възрожденска архитектура, поради 

което те са обявени за паметник на културата. Тези къщи имат определени черти, които 

са характерни за т. нар. „черноморска градска къща“. 

Позиционирането на град Поморие в Европейското икономическо пространство 

показва, че той има необходимия икономически потенциал за посрещане на 

предизвикателствата в Стратегията „Европа 2020“ за постигане на устойчив 

интелигентен растеж и конкурентоспособна промишленост. 

 

Природни ресурси 

 

Релеф: Община Поморие се характеризира с разнообразен релеф. На север 

полупланински и планински, на юг равнинен. Надморска височина от 0 до 350 метра. 
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Климат: Климатичните условия са изключително благоприятни: 

продължително слънцегреене (до 2360 часа годишно), средната юлска температура на 

въздуха и водата е 23,6С. Поради бавното изстиване на морската вода, есента е топла и 

продължителна. Средната есенна температура е 20,5С. Снеговалежите са минимални, 

като снега се задържа не повече от 5-7 дни. 

Баланс на територията. Балансът на територията на община Поморие 

показва, че урбанизираните територии представляват 3,77% от общата площ на 

общината, която е 41327,53 ха. Това е по-високо в сравнение с делът на 

урбанизираните територии за югоизточен район от ниво 2 (4,9%) и по-висок в 

сравнение с националния показател за урбанизирани територии (5,1%). Най-голям 

дял в площоразпределението се пада на земеделските територии – 60,69% (57.4% за 

България и 51.6% за област Бургас). Това е обяснимо, като се има предвид 

сравнително равнинния релеф в съчетание с добри климатични условия. 

Полезни изкопаеми. Територията на Поморийска община е бедна по отношение 

на рудни полезни изкопаеми. Интерес за бъдещи проучвания представлява зона 

„Кармечия“, намираща се на 2,5 км югоизточно от с. Александрово, където са 

установени медни и полиметални орудявания. 

Води. Община Поморие граничи с Черно море. През територията на общината 

протичат р. Ахелой и р. Хаджийска. В близост до гр. Поморие е разположено 

Поморийското езеро. Излазът на Черно море осигурява на общината достъп до морска 

вода, която е важен природен ресурс, богат на натриеви и магнезиеви соли и лечебна 

сероводородна кал, явяващи се предпоставка за развитието на морския и лечебен 

туризъм. Водите на Черно море се определят като слабо солени в сравнение с водите на 

Световния океан. Характеризират се със средно юлски температури около 22-24 °C и 

зимни температури около 6-8 °C.  

Минерални води. Термалните минерални води са едно от неоценимите 

богатства на общината, които са общинска собственост. На територията на Община 

Поморие са установени находище при с. Медово, „Лъка-Каменар” и „Ахелой”. 

Качеството на водата съответства на изискванията за бутилирани естествени води и за 

производство на газирани напитки. Водата може да се използва и като енергиен 

източник, тъй като температурата ѝ е 39 градуса. 

Почви. На територията на Община Поморие се срещат най-често са чернозем 

смолници, канелени горски и ливадно-блатни почви. Земеделските територии заемат 

273 419 дка или 66,2 % от общата площ на общината, която е 413 189 дка. От 

земеделските територии 215 693 дка (79%) са обработваема площ, в това число 35 783 

дка поливна площ. Наличието на плодородна земеделска земя създава възможности за 

производство на селскостопанска продукция като суровина за хранително-вкусовата 

промишленост. 

Гори. Горските територии заемат 25,23% от общата площ на общинската 

територия (при 33,5% за страната и 40,5% за област Бургас), който е значително по-
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малък дял от земеделските. Горските територии са концентрирани предимно в 

северната част на общинската територия. 

Защитените територии и защитените зони са изключително важен компонент 

на природния комплекс на общинската територия, В границите на  община Поморие са 

защитени: за природозащита - защитени територии и защитени зони 57,96% и за  

опазване на културното наследство 0,08%. 

Ландшафт. В границите на община Поморие, относителният дял на 

ландшафтите с генетична устойчивост е много висок, което е показателно за наличието 

на висок естествен екологичен потенциал на територията й. Ландшафтът на общината 

се характеризира с висока степен на естествена устойчивост. Плажната ивица на 

общината е уникална поради финия черен пясък, който е типичен само за този регион. 

Морското дъно пред бреговата линия е полегато и почти равно. 

 

Свързаност със съседни територии 

 

Община Поморие граничи на запад с община Бургас, община Айтос и община 

Руен; на север – община Долни чифлик в област Варна и на изток – община Несебър. 

Необходимостта от осъществяване на комуникация със съседните общините е свързано 

с определяне на бъдещо партньорство по отношение на съвместни проекти, 

разработване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции и съответно 

обезпечаването им с допустим финансов ресурс от действащите европейски и 

национални програми. 

Община Поморие е включена в четвъртия тип на агломерационни образувания 

от туристически тип, развити под влияние на съвременните урбанизационни процеси и 

преобладаващите туристически функции, заедно с общините: Несебър, Балчик, 

Каварна, Созопол, Приморско и Царево на Черноморското крайбрежие и Банско, 

Самоков, Смолян, Сандански и Велинград, на основата на специфичните ресурси за 

планински и балнеоложки туризъм. 

 

 

 

 

  



29 

 

Раздел II. Състояние на местната икономика 

 

Анализът на местната икономика цели да изследва и идентифицира състоянието 

и тенденциите на икономическо развитие на община Поморие през референтен период 

2014-2019 г., както и да ги сравни с тези на съседни общини, на област Бургас и 

региона за планиране от ниво 2 – ЮИР, разглеждани в контекста на общия регионален 

обхват, с оглед определяне на конкурентните предимства на общината и наличните 

условия и предпоставки за осигуряването на догонващ растеж на местното 

икономическо развитие и достигането му до нива, в унисон с целеположените такива, 

както на регионално ниво (ЮИР)3, така и на национално ниво4. Резултатите от анализа 

предоставят възможност за вземане на информирани решения, базирани на фактите, 

при изготвяне на стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община 

Поморие за периода 2021-2027 г. 

Анализът на местната икономика представлява преглед на икономическите 

сектори, съгласно агрегирана номенклатура на икономическите дейности A21 на НСИ5, 

подбрана с оглед осигуряване на съпоставимост на обследваната информация. 

Икономическият преглед обхваща избрани индикатори в периода 2014-2019 г. 

Референтния период, обхванат в анализа, е определен на база последните 

съвкупно налични икономически и бизнес данни на НСИ за 2019 г., с цел осигуряване 

на консистентност на анализа и съпоставимост на икономическите показатели, като 

данните за 2021 г. към момента на изготвянето на анализа за голяма част от 

обследваните показатели са предварителни. В допълнение и подкрепа на 

идентифицираните тенденции и потенциал за развитие на базата на конкурентните 

предимства на икономиката на община Поморие, където е възможно и са налични, са 

ползвани и актуални данни за 2020 г. и 2021 г. Отчетено е също така и негативното 

влияние на пандемичния взрив от COVID-19 върху икономическите показатели за 

годините 2020г. и 2021г., което налага нови тенденции и коренни промени в 

икономическата мисъл, пазарно поведение и ускоряване на процесите на технологична 

модернизация и дигитализация на икономиката в контекста на утвърждаващата се нова 

икономическа ера, водена от цифровите технологии и парадигмите на Индустрия 4.0. 

В обхвата на анализа на местната икономика, за икономическите показатели, за 

които е възможно, е направено сравнение с тези на съседните общини (Бургас, Айтос, 

Руен, Долни Чифлик и Несебър), областта (област Бургас) и региона за планиране от 

ниво 2 (ЮИР), разглеждани в контекста на общия регионален обхват. Взето е предвид, 

от една страна, спецификата на административно-териториалния обхват на община 

Поморие, обхващаща 17 населени места, от които 3 града (Поморие, Ахелой и 

 
3 Съгласно предвиденото в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион 

(ИТСР-ЮИР). 
4 Съгласно предвиденото в Националната програма за развитие „България 2030“, П3 Интелигентната 

индустрия. 
5 Агрегирани номенклатури на икономическите дейности и на продуктите по икономически дейности, 

утвърдени със Заповед № РД 07-00-130/30.03.2012 г. на Председателя на НСИ. 
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Каблешково) и 14 села, от друга страна, че територията й не попада в никой от 

идентифицираните функционални урбанистични ареали (ФУА)6, или територии на 

влияние на големите градове в Република България, и конкретно тези в ЮИР.  В ЮИР 

са определени 3 ФУА: ФУА с център гр. Бургас7, ФУА с център гр. Стара Загора и 

ФУА с център гр. Ямбол, като община Поморие не попада под влиянието на нито един 

от изброените ареали. Не за всички релевантни спрямо сравнителния анализ на 

областно и регионално ниво икономически показатели е налична статистическа 

информация на ниво община за разглеждания референтен период. 

Анализът на местната икономика е изготвен за територията на цялата община. 

Подробното описание на отделните аспекти от икономическото развитие завършва с 

обобщени изводи, идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал за 

развитие. Обобщени са положителните и отрицателните характеристики на общинската 

икономика, съобразени с релевантния пространствен контекст – тенденциите на 

регионално и областно ниво.  

Изследването отразява спецификата на основните икономически 

характеристики, секторното развитие и конкурентоспособността на местната 

икономика, като са проследени състоянието и динамиката на избрани показатели. 

Оптимално подробно са проучени количествените и качествените измерения на 

икономическото развитие на общината, като са направени и динамични сравнения за 

наблюдаваните в референтния период тенденции, както и съпоставка с развитието на 

областно и регионално ниво.  

Като резултат от анализа са идентифицирани и териториално дефинирани 

конкретни проблеми, направени са изводи и са очертани тенденциите за развитие на 

община Поморие, като са отчетени характеристиките на вътрешния й потенциал за 

устойчиво развитие по съответните ключови направления.  

Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация с 

данни за периода 2014-2019 г., становища от институции и стратегически документи в 

общината и региона, заедно с изводите от работата със заинтересованите страни, 

реализирана в процеса на разработка на Плана за интегрирано развитие на община 

Поморие за периода 2021-2027 г.  

Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското икономическо 

развитие и напълно съответстват на Методическите указания за разработване и 

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

2027 г. 

 

 

 
6 Функционален урбанистичен ареал-ФУА (Functional Urban Area - FUA), разбиран като територии на 

влияние на големите градове, разработен на европейско ниво във връзка с проекта Urban Audit на 

Европейската комисия (Национален статистически институт. (2016). Градове и техните функционални 

урбанизирани ареали в Република България. София). 
7 Във ФУА с център гр. Бургас попадат общините Бургас, Айтос, Камено, Созопол и Средец. 
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2.1. Състояние и тенденции в развитието на националната, 

регионалната и областната икономика. Синтетичен преглед на 

конкурентоспособността на Югоизточен район (NUTS2) и място на 

икономиката на община Поморие в регионалния контекст 

 

Въз основа на това, че развитието на съседните територии има потенциал да 

оказва влияние на развитието на близките до тях територии, анализът не се ограничава 

само до териториалния обхват на община Поморие, а взима под внимание и съседните 

територии в рамките на съседни общини, които поради съответните си специфики 

могат да окажат въздействие върху развитието на граничните общински територии, 

включени в обхвата на плана за интегрирано развитие на общината. За да бъде 

илюстрирано цялостното икономическо развитие на общината в синтезиран вид са 

представени и развитието на по-големите релевантни териториални единици – 

регионалната и областната икономика. Националната и регионалната икономики не са 

разгледани в детайли спрямо местната общинска икономика, от една страна, поради 

сравнително слабата им корелация, най-вече по линия влияние на местната икономика 

върху националната и регионалната, от друга страна, отчитайки че община Поморие е 

определена от четвърто йерархично ниво8. 

Икономиката на община Поморие не е затворена системата, а функционира като 

част от областната, регионалната и националната икономика. Местните икономически 

показали, макар и в сравнително ниски относителни дялове, оказват влияние върху тези 

на областно и регионално нива и обратното. Това дава възможност, чрез сравнителен 

анализ, да се откроят силните местни икономически страни, които имат най-голям дял в 

общата икономика. От друга страна, безспорно общото състояние на икономиката в 

България оставя своя отпечатък върху местната такава. 

 

Състояние и тенденции в развитието на националната икономика 

 

След период на дефлация (която често е свързана със забавянето на 

икономиката), през последните години (2017-2019 г.) се наблюдава увеличаващо се 

средногодишно ниво на инфлация. Размерът на чуждестранните преки инвестиции 

(ЧПИ) в периода 2014-2019 г. се задържа на сравнително еднакви стойности, но 

отчитайки инфлацията и други макроикономически показатели, реално чуждестранните 

инвестиции намаляват. Релевантно е и проследяването на нивото на безработица в 

страната, което в периода 2010-2014г. е над 10%, докато в последните години 

устойчиво намалява и през 2019 г. достига до исторически ниски нива от 4.2%9. Много 

ниските нива на безработица от своя страна оказват пряко влияние върху възможността 

 
8 Съгласно НКПР за ЮИР. 
9 По данни на НСИ и БНБ. 
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за привличане на нови инвестиции и големи работодатели в българските общини, които 

трудно намират кадри за обезпечаване на трудовия процес. 

Визираните тенденции допълнително се промениха и продължават да се 

променят от безпрецедентния шок за всички икономики по света – пандемията от 

Covid-19, здравните мерки за овладяването й и свързаните с това икономически ефекти, 

които задълбочиха негативните и обърнаха позитивните трендове. Пандемията оставя 

трайни следи върху икономическите показатели на България, а конкретно за 

икономиката на община Поморие, доминирана от предприятия, функциониращи в 

туристическия бранш, пандемията причини значителни отрицателни ефекти върху 

предхождащите я положителни трендове на икономическо развитие. Най-важният 

индикатор – БВП на страната за 2020 г. намалява в реално изражение с 4,2% спрямо 

2019 г. За 2020 г. БВП достига номинален обем от 118,605 млн. лева. На човек от 

населението се падат по 17 109 лв. (8 748 евро). Брутната добавена стойност (БДС) 

възлиза на 102,649 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 4,3% по-

нисък в сравнение с този, достигнат през 2019 г.  

На национално ниво, индустриалният сектор създава 26,5% от добавената 

стойност на икономиката през 2020 година, което e увеличение с 1,5 процентни пункта 

в сравнение с 2019 г. Секторът на услугите създава 69,5%, а аграрният сектор - 4,0% от 

добавената стойност, при съответно 71,2 и 3,8% през 2019 година. Все още не могат да 

се направят обосновани прогнози за структурните изменения, които пандемичната 

криза ще наложи на икономиката, но е ясно, че такива ще има, и това трябва да се има 

предвид при оценката и планирането на стратегически действия в бъдещи периоди, 

основно в посока и с акцент към цифровата трансформация на икономиката и 

дигитализирането на процеси и услуги, където е приложимо. Въпреки подобряващите 

се прогнози, може да се очаква, че и покупателната способност на населението, и обема 

и ефективността на производството, и инвестиционната активност ще бъдат по-слаби в 

периода на възстановяване, ако не се предприемат конкретни целенасочени и 

стратегически ориентирани мерки за стимулирането им. 

Тези общи тенденции на развитие на българската икономика всъщност са и 

общата рамка, определяща ограниченията и възможностите за развитие пред община 

Поморие. 

 

Състояние и тенденции в развитието на регионалната и областната икономика - 

ниво 2 (ЮИР) и област Бургас. Място на икономиката на община Поморие в 

регионалния контекст 

 

Състоянието и тенденциите в развитието на регионалната (на ниво 2 - ЮИР) и 

областната (област Бургас) икономика, както и място на икономиката на община 

Поморие в регионалния контекст са разгледани в три основни направления: пазар на 

труда, инвестиционна и иновационна активност и развитие на дейността на 

нефинансовите предприятия. С оглед съпоставимост и сравнителен анализ, за всяко 
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от трите направления, в референтния период 2014-2019 г., са обследвани динамиката и 

тенденциите, наблюдавани спрямо определен, релевантен набор от икономически 

показатели. 

Пазара на труда, в регионален, областен и местен контекст, е разгледан чрез 

показателите брой наети лица, средна годишна работна заплата на наетите лица, 

коефициент на заетост и коефициент на безработица. Коефициентът на заетост е 

водещ индикатор за пазара на труда и показва относителния дял на заетите лица от 

населението в трудоспособна възраст. Заетостта на населението в най-активната 

възраст (15–64 години) бележи ръст в Югоизточния район в референтния период и 

достига 67,9% през 2019 г.10, като област Бургас е с по-висока заетост от 69,4% спрямо 

средната за района. На практика заетостта, както към края на разглеждания период, 

така и през белязаната от пандемичния взрив на COVID-19 2020 г., през която за 

региона коефициентът е 66,5%, а за област Бургас е 64,6%, е по-висока дори от 

пиковите си нива отпреди кризата през 2008 г. - с коефициент на заетост в района 

62.3%. 

Въпреки предприетите мерки и програми за насърчаване на заетостта през 

последните години, и в частност тази при жените, все още се наблюдава различие в 

заетостта между двата пола. Заетостта при мъжете за 2019 г. е 79,3%, а при жените 

70,7%, като през 2020 г. различието продължава да се задълбочава, достигайки нива на 

заетост от 77,8% при мъжете и 68,9% при жените11. Равнището на заетост сред лицата с 

основно, начално и по-ниско образование е значително по-ниско от общото равнище на 

заетост. 

Коефициентът на безработица представлява относителният дял на 

безработните лица от икономическо активното население (работната сила). Високата 

безработица, както и дългосрочната, влияят отрицателно върху икономиката и 

пораждат социални проблеми, бедност и социално изключване. През 2019 г. 

коефициентът на безработицата в Югоизточния район сред населението на 15-64 

навършени години намалява значително в сравнение с 2014 г., като достига 4,42%, при 

още по-нисък коефициент от 3,6% конкретно за област Бургас. Районът и областта са 

на едно от водещите места по ниска безработица, като спрямо районът само 

Югозападният и Южният централен район имат по-добри показатели, а вътре в 

регионът – спрямо област Бургас, само област Стара Загора.  

Въпреки че двата горе-разгледани коефициента отразяват положителни 

тенденции в разглеждания период, по показателя брой на наетите лица, както на ниво 

район, така и на област и община, се наблюдават тенденции на спад. За периода 2014-

2019 г. броя на наетите лица в Югоизточния район е намалял с близо 7000 души, 

достигайки до 291 261 наети лица за 2019 г. На областно ниво, най-голям е спада на 

показателя в област Бургас, където с над 2400 души е намалял броя на наетите лица, 

достигайки до 120 846 души за 2019 г. и 108 235 души за 2020 г. Община Поморие не 

остава незасегната от наблюдаваната негативна тенденция, като също се наблюдава 

 
10 По данни на НСИ, Регионална статистика. 
11 По данни на Евростат за основните показатели на „Европа 2020“. 
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намаление, но в сравнително по-ниски размери, от над 230 наети лица за 2019 г. спрямо 

2014 г., достигайки до 3936 лица в края на разглеждания период. Оттук, близо 3,3% от 

наетите в област Бургас лица са ангажирани в общинската икономика на Поморие през 

2019 г. 

Спрямо средната годишна работна заплата на наетите лица, наблюдаваната 

тенденция е положителна и на трите разглеждани спрямо териториалния обхват нива, 

като показателя за Югоизточния район бележи ръст от над 5,8% средногодишно в 

периода 2016-2019 г., достигайки до 12337 лв. през 2019 г. На ниво област, на второ 

място след област Стара Загора с най-висока средна годишна работна заплата в 

абсолютни величини се нарежда област Бургас със средногодишна заплата в размер от 

12301 лв. през 2019 г. Същевременно, разглеждани в контекста на генерирания 

средногодишен прираст и тенденции, тези в област Бургас са по-изразени спрямо 

наблюдаваните в област Стара Загора, а именно: средногодишния ръст на средната 

годишна работна заплата за област Бургас е над 5,6% или с 2761 лв. абсолютен прираст 

в периода 2016-2019 г., докато за област Стара Загора, величините са съответно 4,78% и 

2664 лв. За сравнение с нивата на показателя в общинската икономика, средната 

годишна работна заплата в същия четиригодишен период е нараснала с темп от над 6% 

годишно или с 2612 лв. за периода, достигайки до нива от 10740 лв. за 2019 г. Оттук, с 

1561 лв. е по-ниска средногодишната заплата в община Поморие спрямо тази в област 

Бургас, което на месечна база е със 130 лв. На тази основа може да се изведе, че в 

регионален контекст средната годишна работна заплата на наетите в община Поморие 

лица със сравнително константни темпове е догонила тези за област Бургас. 

Инвестиционната и иновационна активност, в регионален, областен и местен 

контекст, са разгледани чрез показателите чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия (ЧПИ), разходи за придобиване на ДМА и разходи за 

научноизследователска и развойна дейност (НИРД).   

ЧПИ в Югоизточния район бележи постоянен темп на нарастване в 

разглеждания период, достигайки до нива от близо 3 309 млн. евро през 2019 г., като 

безспорен лидер спрямо четирите области, включени в района е област Бургас, с ЧПИ 

от над 2 137 млн. евро за същата година или заемаща дял от над 65,4% от 

чуждестранните инвестиции, реализирани на територията на ЮИР. Икономиката на 

община Поморие по този показател бележи негативна тенденция на намаляване след 

пика си през 2016 г. с реализирани чуждестранни инвестиции от над 18 293 хиляди 

евро, достигайки до отлив на такива през 2019 г. По показателя, общинската икономика 

заема скромния дял от малко над 0,5% от областната икономика за предходната 2018 г. 

Спрямо реализираните от нефинансовите предприятия разходи за придобиване 

на ДМА, идентифицираните тенденции са аналогични на регионално и областно ниво, 

като тези на ЧПИ, но значително по-положителни на общинско ниво. Реализираните 

разходи за ДМА в Югоизточния район бележат постоянен темп на нарастване в 

разглеждания период, достигайки до нива от над 2 015 млн. лв. през 2019 г., като и по 

този показател безспорен лидер спрямо четирите области, включени в района е област 

Бургас, с разходи за ДМА от над 1 041 млн. лв. за същата година или заемаща дял от 



35 

 

над 51,6% от разходите за ДМА, реализирани на територията на ЮИР. Икономиката на 

община Поморие по този показател, повлияна от областната икономика също бележи 

положителна тенденция на нарастване, достигайки до нива на разходите за ДМА от над 

383 млн. лв. през 2019 г. По показателя, общинската икономика заема сравнително 

висок дял от близо 36,8% от областната икономика за 2019 г. 

Съществен за идентифициране на иновационната активност в различния 

регионален контекст е показателя разходи за научноизследователска и развойна 

дейност (НИРД). В Югоизточния район иновационната активност постоянно нараства 

в разглеждания период, като по показателя безспорен лидер с константен темп на 

прираст е област Стара Загора, следвана от област Бургас, където тенденциите не са 

така отчетливи и постоянни, а в разглеждания период се наблюдава цикличност на 

пикове и спадове на реализираните разходи за НИРД. През 2019 г. размера на 

разходите за НИРД е 47 798 хил. лв. за ЮИР, от които над 57,4% реализирани в област 

Стара Загора и близо 25% реализирани в област Бургас (11 890 хил. лв.). През същата 

година, в общинската икономика на Поморие са реализирани разходи за НИРД в размер 

на 291 хил. лв. или скромните близо 2,45% от областната икономика на Бургас. 

Обобщено, наблюдаваното развитие на инвестиционната и иновационна 

активност в регионалния и областен контекст в разглеждания период бележат 

положителни тенденции и по трите обследвани релевантни показателя. Повлияна от 

това, и в общинската икономика на Поморие се наблюдава повишаване на 

инвестиционната и иновационната активност, макар и само по два от разглежданите 

показателя – разходи за придобиване на ДМА и разходи за НИРД. Същевременно, 

именно тези показатели са основни за идентифициране на активността и 

жизнеспособността на местния бизнес в посока технологична модернизация и 

иновационен капацитет, представляващи и значителни, както конкурентни предимства, 

така и възможности за последващо развитие и надграждане на местната икономика на 

тяхна база. Безспорно не следва да се пренебрегва и насърчаването на чуждестранните 

инвестиции, в посока на чиито пик, най-малко с нивата от 2016 г., общинската 

икономика следва да се цели, предприемайки релевантни мерки в периода до 2027 г., 

основно чрез създаване и устойчиво развитие на индустриални зони и паркове, и 

привличайки ключови, значими инвеститори на територията им. 

За идентифициране на тенденциите в развитието на дейността на 

нефинансовите предприятия, в регионален, областен и местен контекст, за целите на 

анализа са разгледани показателя нетни приходи от продажби, както и структурата на 

икономиката по категория предприятия (микро, малки, средни и големи предприятия). 

В ЮИР размера на приходите от продажби в разглеждания период бележи стабилна 

положителна тенденции на прираст, достигайки до нива от над 36 244 млн. лв. за 2019 

г., от които най-висок дял в показателя заема икономиката на област Бургас – над 52%. 

През същата година, общинската икономика на Поморие генерира нетни приходи от 

продажби в размер на 315 549 хил. лв. или малко над 1,67% от областната икономика. В 

структурно отношение, генерираните приходи в местната икономика над 53% са 

реализирани от микро предприятията със средносписъчен брой на персонала до 9 души, 

следвани от средните предприятия (50 – 249 души), генерирали близо 25% от 



36 

 

приходите и малките предприятия (10 – 49 души) – с дял от малко над 22% от 

приходите за 2019 г. 

На регионално и областно ниво, в структурно отношение в броя на 

предприятията дела на микро-предприятията бележи нарастване в разглеждания 

период, за сметка на дела на малките предприятия. Дела на средните и големи 

предприятия се запазва сравнително константен. Регионалния контекст безспорно се 

отразява и върху общинската икономика, където за периода 2014-2019 г. дела на микро-

предприятията се е увеличил с 1,13% за сметка на дела на малките предприятия, при 

сравнително запазен дял на средните предприятия. На територията на общината не 

функционират големи предприятия със средносписъчен брой на персонала над 250 

души. За сравнение спрямо областния контекст, през 2019 г. дела на мирко-

предприятията в общия брой на предприятията, функциониращи на територията на 

община Поморие е 96,16%, при дял на малките предприятия от 3,2% и средни 

предприятия – 0,65%. За същата година в област Бургас дела на микро-предприятията е 

94,2% или с близо 2% по-нисък от този на общинската икономика, при дял на малките 

предприятия от 4,9% или с 1,7% по-висок от този на общинската икономика, и 

съответно, на средните – 0,8% и на големите – 0,1%. Оттук може да се заключи, че на 

територията на общината е създадена и функционира местна предприемаческа 

екосистема, представлявана за 2019 г. от над 1900 микро-предприятия, в които са заети 

над 53% от работещите на територията лица и съставляваща гръбнакът на местната 

икономика, от където и носеща съществен потенциал за последващо икономическо 

развитие в периода до 2027 г. 

Същевременно, както в демографските, така и в икономическите показатели 

съществуват много големи диспропорции между общините в една област, в случая, и в 

област Бургас.  Наблюдават се големи разлики между периферните общини и 

общината, в която е разположен областния център12. Последствията са струпване на 

население в областния център или още по-голямо обезлюдяване на общините. В 

малките населени места няма капиталовложения, най-големият “инвеститор” са 

общините, които чрез временни програми се опитват да намалят безработицата. По тези 

места почти липсват форми на индустрия. Изключение от идентифицираната тенденция 

прави община Поморие, на база, от една страна, непосредствената й близост до 

областния център – Бургас, от друга страна, добре развитите на територията й, както 

вторичен индустриален сектор, така и третичния сектор на услугите с акцент върху 

туризма, осигуряващи заетост на населението. 

Според прогнозите на Cedefop13 по сектори на икономиката ще се наблюдава 

нарастване на заетостта в икономическите дейности в сектор „Услуги“, докато в 

икономическите дейности от сектор „Индустрия“ и сектор „Селско стопанство“ ще има 

намаление. С най-бързи темпове до 2025 г. и в периода до 2050 г. ще се повиши 

търсенето на специалисти в бизнес услугите, научните и технически дейности, 

 
12 ИТСР-ЮИР. 
13 Развитие на професионалното обучение (ЕЦРПО/Cedefor) 
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здравеопазването и социалните дейности и информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ). 

 

Състояние и тенденции в развитието на местните икономики на съседните 

общини – сравнителен анализ и място на икономиката на община Поморие в 

териториалния контекст 

 

Състоянието и тенденциите в развитието на местните икономики на съседните 

общини Бургас, Айтос, Руен, Долни Чифлик и Несебър, както и мястото на 

икономиката на община Поморие в териториалния контекст са разгледани в три 

основни направления: икономика и инвестиционна активност, пазар на труда и 

местни финанси. С оглед съпоставимост и сравнителен анализ, за всяко от трите 

направления, в референтния период 2017-2019 г. (с включени предварителни данни за 

2020 г., където е приложимо)14, са обследвани динамиката и тенденциите, наблюдавани 

спрямо определен, релевантен набор от икономически показатели. 

Икономиката и инвестиционната активност в териториалния контекст 

спрямо съседните на Община Поморие общини са разгледани чрез четири групи 

показатели: добавена стойност и продукция; инвестиции; износ и предприятия. 

Добавената стойност и продукцията са разгледани чрез проследяване на динамиката и 

тенденциите в референтния период на седем икономически показателя: добавена 

стойност по факторни разходи на човек от населението; изменение в добавена стойност 

на човек от населението; произведена продукция в нефинансовите предприятия; дял на 

ИКТ и далекосъобщенията в произведената продукция; нетни приходи от продажби; 

произведена продукция в нефинансовите предприятия на човек от населението и 

промяна в произведената продукция на човек от населението. 

Добавената стойност по факторни разходи на човек от населението15 в 

икономиката на община Поморие през 2019 г. е 4059 лв./човек, като за същата година, 

стойностите на показателя в икономиките на съседните общини са, както следва: 

община Бургас – 10224 лв./човек, община Айтос – 1853 лв./човек, община Руен – 2039 

лв./човек, община Долни Чифлик – 1620 лв./човек и община Несебър – 14705 лв./човек. 

Оттук, по показателя, през 2019 г. община Поморие спрямо съседните си общини е на 

трето място, след Несебър и Бургас, следвана от Руен, Айтос и Долни Чифлик. 

Подредбата по показателя се запазва и през 2020 г., като Бургас (7077 лв./човек) заема 

челното място следвана от Несебър (6249 лв./човек) и Поморие (3334 лв./човек), като 

разликите в стойностите на показателя се стопяват драстично. В рамките на една 

година, добавената стойност по факторни разходи на човек от населението в 

общинските икономики на Бургас и Несебър е намаляла съответно с 3147 лв./човек и с 

8456 лв./човек, докато в икономиката на община Поморие със сравнително скромните 

725 лв./човек.  

 
14 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, http://www.265obshtini.bg  
15 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/198  

http://www.265obshtini.bg/
https://265obshtini.bg/map/198
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Добавената стойност на човек от населението в икономиката на община 

Поморие бележи спад от 17,9% в периода 2019-2020 г., като за същия период, 

изменението в показателя в икономиките на съседните общини е, както следва: община 

Бургас – спад от 30,8%, община Айтос – спад от 2,3%, община Руен – спад от 0,8%, 

община Долни Чифлик – прираст от 5,2% и община Несебър – спад от 57,5%. Оттук, 

спрямо отчетения спад в добавената стойност на човек от населението община Поморие 

е на трето място, изпреварена от Несебър и Бургас, и следвана от Айтос и Руен. 

Произведената продукция в нефинансовите предприятия16 в икономиките на 

съседните общини и община Поморие през периода 2018 – 2020 г., както и динамиката 

и наблюдаваните тенденции, са разгледани и графично представени във фигура 2.1.1. 

Оттук, най-голям спад по показателя е белязан в общинската икономика на Бургас (със 

спад от 3398,69 млн. лв. за 2020 г. спрямо 2018 г.), следвана от Несебър (спад с 505,97 

млн. лв.), Руен (спад със 61,46 млн. лв.) и на последно място по отчетен спад – община 

Поморие (спад с 30 млн. лв.). Същевременно, стойността на произведената продукция 

от нефинансовите предприятия в общинските икономики на Айтос и Долни Чифлик 

бележи ръст от съответно 11,4 млн. лв. и 12,2 млн. лв. за същия период. Отчетените 

тенденции в показателя са белязани от негативните икономически последствия от 

пандемичния взрив от COVID-19, разразил се през 2020 г.  

 

Фигура 2.1.1. Произведена продукция в 

нефинансовите предприятия  в икономиките на 

съседните общини Бургас, Айтос, Руен, Долни Чифлик 

и Несебър, и община Поморие през периода 2018 – 

2020 г. (хиляди лева)17 

Разглеждайки предходните 

две години, динамиката в 

показателя е в съществено 

различни посоки, а именно: по 

ръст в показателя общинските 

икономики се подреждат 

съответно: на първо място 

Бургас (с ръст от над 552 млн. 

лв. за 2019 г. спрямо 2018 г.), 

следвана от Поморие (с ръст 

от близо 24 млн. лв.), Несебър 

(с ръст от 17,6 млн.лв.), Айтос 

(с ръст от 14,3 млн. лв.) и 

Долни Чифлик (с ръст от 11,5 

млн. лв.), като общинската 

икономика на Руен по 

показателя бележи спад от 

24,8 млн. лв.  

 

 
16 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/220   
17 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/220  

https://265obshtini.bg/map/220
https://265obshtini.bg/map/220
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Произведената продукция в нефинансовите предприятия на човек от 

населението в икономиките на съседните общини и община Поморие през периода 

2018 – 2020 г., както и динамиката и наблюдаваните тенденции, са разгледани и 

графично представени във фигура 2.1.2. Корелирайки показателя с предходно 

разгледания (произведена продукция в нефинансовите предприятия), съответно и 

същите тенденции се открояват, като най-голям спад по показателя е белязан в 

общинската икономика на Бургас (спад от 48933 лв./човек за 2020 г. спрямо 2018 г.), 

следвана от Несебър (спад с 19193 лв./човек), Руен (спад с 2104 лв./човек) и на 

последно място по отчетен спад – община Поморие (спад с 1245 лв./човек). 

Същевременно, стойността на произведената продукция от нефинансовите 

предприятия на човек от населението в общинските икономики на Айтос и Долни 

Чифлик бележи ръст от съответно 449 лв./човек и 671 лв./човек за същия период. 

Отчетените тенденции в показателя, по аналог на корелиращия с него, предходно 

разгледан показател, и тук са белязани от негативните икономически последствия от 

пандемичния взрив от COVID-19, разразил се през 2020 г.  

 

Фигура 2.1.2. Произведена продукция в 

нефинансовите предприятия на човек от населението в 

икономиките на съседните общини Бургас, Айтос, 

Руен, Долни Чифлик и Несебър, и община Поморие 

през периода 2018 – 2020 г. (лева на човек)18 

Разглеждайки предходните 

две години, динамиката в 

показателя е в съществено 

различни посоки, а именно: по 

ръст в показателя общинските 

икономики се подреждат 

съответно: на първо място 

Бургас (с ръст от 2824 

лв./човек за 2019 г. спрямо 

2018 г.), следвана от Поморие 

(с ръст от 857 лв./човек), 

Долни Чифлик (с ръст от 655 

лв./човек) и Айтос (с ръст от 

549 лв./човек), като 

общинските икономики на 

Руен и Несебър по показателя 

бележат спад съответно от 812 

лв./човек и 680 лв./човек.  

 

Промяната в произведената продукция в нефинансовите предприятия на 

човек от населението в икономиките на съседните общини и община Поморие през 

периода 2018 – 2020 г., в стойностно изражение и ранкинг се състои в: спад в 

показателя за общинските икономики на: Несебър (с 55,2%), Бургас (с 33,3%), Поморие 

 
18 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/221  

https://265obshtini.bg/map/221
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(с 23,3%), Руен (15,2%) и Айтос (2,2%), и ръст в показателя за общинската икономика 

на Долни Чифлик (с 0,5%).  

По произведена продукция на хотелите и ресторантите през 2018 г. първенец 

е икономиката на община Несебър (над 427 млн. лв.), следвана от Бургас (над 141 млн. 

лв.) и Поморие (над 31 млн. лв.). Останалите три разглеждани общини са със 

значително по-скромни стойности на произведената продукция на хотелите и 

ресторантите, съответно: Айтос (близо 3 млн. лв.), Долни Чифлик (близо 2 млн. лв.) и 

Руен (близо 0,3 млн. лв.). Оттук, икономиките на общините в топ 3 по показателя са с 

доминиращ туристически отрасъл, от където и съществен потенциал за икономическо 

развитие на територията чрез концентриране на мерки и интервенции в посока 

развитието му на база оползотворяване на местните ресурси, вкл. по линия на 

културно-историческо наследство, балнеология и калолечение и други, както и чрез 

развитие на креативните и рекреативни индустрии и устойчива синя икономика, в 

частта крайбрежен, морски туризъм и морски спортни дейности. 

Значително по-различна е подредбата на общинските икономики по показателя 

дял на ИКТ и далекосъобщенията в произведената продукция за 2018 г.19, а 

именно: на първо място е Бургас с 1% дял на ИКТ и далекосъобщения в произведената 

продукция, следвана от Долни Чифлик (0,7%). С еднакъв дял от 0,3% са Несебър и 

Айтос, като в Поморие (0,2%) и Руен (0,1%) е най-нисък дела на ИКТ и 

далекосъобщенията в произведената продукция. Същевременно, това са сектори, чието 

развитие, от една страна, е приоритетно за постигането на редица стратегически цели и 

приоритети на множество Европейски политики, приложими в различни икономически 

сектори, отрасли и дейности, от друга страна, конкретно ИКТ сектора с кодове на 

икономическа дейност J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и  

J63 „Информационни услуги“, е приоритетен за цялата Област Бургас съгласно 

регионалната специализация съгласно НСМСП 2021-2027 г. Оттук, община Поморие в 

периода до 2027 г., в контекста на новия програмен период и дигитална трансформация 

на икономиката има съществен неоползотворен потенциал по линия на ИКТ и 

иновациите, произтичащи от тях, от където и възможности за бурно местно 

икономическо развитие чрез прилагането на ИКТ-базирани решения във всички сфери 

на икономическите и обществени дейности.  

По генерирани нетни приходи от продажби през 2018 г.20, икономиките на 

разглежданите съседни спрямо Поморие общини се подреждат по следния начин: в 

челната тройка, на първо място е Бургас с приходи от продажби в размер на над 13 697 

млн. лв., следвана от Несебър (над 1 323 млн. лв.) и Поморие (над 299,5 млн. лв.). Със 

сравнително същия размер на приходите е и Руен (над 280,58 млн. лв.), следвана от 

Айтос (над 196 млн. лв.) и с най-ниска стойност по показателя е Долни Чифлик (близо 

96 млн. лв.).  

Инвестиционната активност в местните икономики е разгледана чрез 

проследяване на динамиката и тенденциите в референтния период на икономическите 

 
19 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/95  
20 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/24  

https://265obshtini.bg/map/95
https://265obshtini.bg/map/24
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показатели: разходи за придобиване на ДМА, включително на човек от населението и 

изменението им; преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), включително с натрупване и 

на човек от населението, и изплатени средства по европейските фондове. 

Разходите за придобиване на ДМА21 в икономиките на съседните общини и 

община Поморие през периода 2018 – 2020 г., както и динамиката и наблюдаваните 

тенденции, са разгледани и графично представени във фигура 2.1.3., от където се 

вижда, че Поморие е в челната тройка по показателя след Бургас и Несебър.  

 

Фигура 2.1.3. Разходи за придобиване на ДМА, 

реализирани в икономиките на съседните общини 

Бургас, Айтос, Руен, Долни Чифлик и Несебър, и 

община Поморие през периода 2018 – 2020 г. 

(милиона лева)22 

Оттук, през целия разглеждан 

период най-много средства за 

инвестиции в ДМА са влагани 

в икономиката на община 

Бургас, следвана от тези на 

Несебър и Поморие, при 

значително по-ниска 

инвестиционна активност в 

Айтос, Долни Чифлик и Руен. 

Разглеждането на показателя е 

индикация за реализирана в 

периода технологична 

модернизация на 

икономическите дейности от 

страна на съответните бизнес 

оператори, от където, и 

местния потенциал за 

надграждането й в следващия 

период до 2027 г. с цел 

устойчиво икономическо 

развитие на територията.  

 

Разходите за придобиване на ДМА, разгледани на човек от населението за 

2019 г. са най-високи в общинската икономика на Несебър (6070 лв./човек), следвани от 

Бургас (2637 лв./човек) и Поморие (2 313 лв./човек) с относително еднакви стойности 

по показателя. Същевременно, най-ниски са в Руен (383 лв./човек), Айтос (447 

лв./човек) и Долни Чифлик (931 лв./човек). Спрямо промяната в разходите за 

придобиване на ДМА в периода 2019-2020 г.23, сред разглежданите общини, 

единствено в икономиките на Бургас и Айтос се отчита ръст, съответно от 3,9% и 

 
21 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/207    
22 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/220  
23 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/209  

https://265obshtini.bg/map/207
https://265obshtini.bg/map/220
https://265obshtini.bg/map/209
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33,3%, докато във всички останали се наблюдава спад, съответно: с 49,9% за Долни 

Чифлик, 46,2% за Несебър и 41,5% за Руен, 25,5% за Поморие.  

Спрямо ПЧИ, през 2018 г. икономиката на община Поморие се нарежда на 

четвърто място по показателя със стойност 11 млн. евро, изпреварена от Бургас (1711,6 

млн. евро), Несебър (122,1 млн. евро) и Руен (15,4 млн. евро). През следващите две 

години в общинската икономика на Поморие се наблюдава отлив на ПЧИ, съответно с 

9,5 млн. евро през 2019 г. и 9,4 млн. евро през 2020 г., докато в съседните й общини 

показателя продължава да отчита положителни стойности и да се привличат 

чуждестранни инвестиции. Оттук, идентифициран е съществен неоползотворен 

потенциал за развитие на общинската икономика на Поморие в периода до 2027 г. по 

линия на привличането на чуждестранни инвеститори и интернационализация на 

местните предприемаческа и промишлена екосистеми, на база на които, съответно чрез 

синергичен и лостов ефект да се повлияят положително и други икономически 

показатели, рефериращи пряко и косвено с ПЧИ. 

Аналогично на ПЧИ е и откроилата се тенденция при разглеждането на ПЧИ на 

човек от населението, а именно: за 2018 г. Поморие се нарежда на четвърто място по 

показателя със стойност 403 лв./човек, изпреварена от Бургас (8187 лв./човек), Несебър 

(4420 лв./човек) и Руен (553 лв./човек). През следващите две години се наблюдава 

отлив на ПЧИ на човек от населението в Поморие, съответно с 350 лв./човек за 2019 г. 

и с 342 лв./човек за 2020 г., докато в другите разглеждани съседни общини показателя е 

с положителни стойности, което потвърждава горе-идентифицирания неоползотворен 

потенциал за развитие на общинската икономика. 

Спрямо изплатените средства по европейските фондове в периода 2007г. - 

06.2021 г.24, община Поморие е на първо място с 3660 лв./човек, следвана от Несебър 

(2346 лв./човек), Бургас (1982 лв./човек), Руен (1129 лв./човек), Долни Чифлик (975 

лв./човек) и Айтос (790 лв./човек). 

Степента на интернационализация на общинските икономики и 

отвореността им към чуждестранните пазари са разгледани чрез група показатели за 

износа и проследяване на динамиката им и тенденциите в референтния период, а 

именно: приходи от износ на нефинансовите предприятия, вкл. на човек от населението 

и изменението им, и дял на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите 

предприятия. Приходите от износ и динамиката им в периода 2018-2020 г. са 

разгледани в Таблица 2.1.1., от където може да се идентифицира, че икономиките на 

Бургас, Руен и Несебър са сравнително по-отворени към чуждестранните пазари и 

външнотърговски ориентирани, докато тези на Поморие, Айтос и Долни Чифлик – по-

ориентирани към вътрешните пазари. 

  

 
24 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/159  

https://265obshtini.bg/map/159
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Таблица 2.1.1. Размер на приходите от износ на нефинансовите предприятия и 

динамиката им, реализирани в икономиките на съседните общини Бургас, Айтос, Руен, 

Долни Чифлик и Несебър, и община Поморие през периода 2018 – 2020 г. (милиона 

лева)25 

 

 

По приходи от износ на човек от населението, за 2019 г. община Поморие се 

нарежда на четвърто място с 1403 лв./човек, изпреварена от Бургас (27212 лв./човек), 

Руен (6649 лв./човек) и Несебър (2000 лв./човек), докато Айтос (1380 лв./човек) и 

Долни Чифлик (704 лв./човек) са със сравнително по-скромни стойности по показателя. 

Изменението в приходите от износ на нефинансовите предприятия на човек от 

населението за 2020 г. спрямо 2019 г. и при шестте разглеждани съседни общини е в 

отрицателна посока, като най-висок спад е отчетен в общинските икономики на 

Несебър и Поморие (с 44,5%) и Бургас (с 34,9%). 

Дела на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия 

през 2019 г. в разглежданите общински икономики, подредени в намаляващ ред, е: 

72,5% в Руен; 39,8% в Бургас; 17,3% в Айтос; 12,3% в Долни Чифлик, 12,1% в Поморие 

и най-нисък в Несебър (4,3%). През 2020 г. подредбата се запазва същата, като най-

голяма промяна в дела за едногодишния период е белязана в Руен с 9,6 пр.п. и Несебър 

с 0,9 пр.п., докато в останалите общински икономики измененията са в негативна 

посока с отрицателен знак, съответно: с 5 пр.п. за Бургас, с 3,6 пр.п. за Поморие и с 1,7 

пр.п. за Айтос.  

През 2019 г. на територията на разглежданите шест общини броя на 

нефинансовите предприятия е най-голям в Бургас (16397 фирми), следвана от 

Несебър (5339 фирми), Поморие (2003 фирми), Айтос (1365 фирми) и Руен (629 

фирми), и най-малък в Долни Чифлик (559 фирми). Същевременно, за същата година 

по брой нефинансови предприятия на 1000 души подредбата е различна, а именно: 

на първо място е Несебър със 187,8 предприятия/1000 души, следвана от Бургас (78,6 

предприятия/1000 души), Поморие (73,5 предприятия/1000 души), Айтос (49,2 

предприятия/1000 души), Долни Чифлик (30,4 предприятия/1000 души) и Руен (22,7 

предприятия/1000 души). Оттук се идентифицира, че в общините с по-голям брой на 

 
25 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/201   

Община 2018 2019 2020

Графично представена 

динамика на приходите от износ 

на нефинансовите предприятия 

в периода 2018-2020 г.

Поморие 30,60 38,20 21,40

Бургас 5 101,30 5 675,80 3 663,50

Несебър 63,60 56,80 32,60

Руен 204,00 184,30 182,70

Айтос 32,60 38,30 32,50

Долни Чифлик 12,20 13,00 11,20

https://265obshtini.bg/map/201
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предприятията на 1000 души има създадена местна предприемаческа екосистема в 

лицето на функциониращите на територията микро и малки предприятия, докато в тези 

с по-нисък брой, местното икономическо развитие е концентрирано във 

функциониращите на територията средни и големи предприятия, формиращи 

съответните местни индустриални екосистеми. Съответно, в периода до 2027 г. 

възможностите и потенциала за постигане на синергичен ефект чрез интегритет и 

съвместни инициативи между двата вида екосистеми и включените в тях 

заинтересовани страни, както на съответния териториален принцип, така и на 

регионален, следва да бъдат таргетирани и да се предприемат релевантни действия в 

посока оползотворяването им за местно и регионално икономическо развитие на 

територията. 

Пазарът на труда в териториалния контекст спрямо съседните на Община 

Поморие общини е разгледан чрез три групи показатели, съответно за: заетост, 

безработица, заплата и доходи. Заетостта е разгледана основно чрез показателите 

брой наети по трудово и служебно правоотношение, и неговите производни. През 2019 

г. най-много лица са заети в икономиката на община Бургас (71006 души), следвана от 

Несебър (17227 души) и Поморие (5240 души). В икономиката на Руен са заети 4120 

души, на Айтос – 3457 души, а най-малко – в икономиката на Долни Чифлик – 2049 

души. В периода 2016-2020 г. най-голям спад в броя на заетите е отчетен в община 

Несебър (-34,2%), следвана от Поморие (-9,4%) и Бургас (-7,9%). В останалите три 

разглеждани общини за същия период тенденцията в показателя е положителна, като 

най-голям ръст е отбелязан от община Руен (19,3%), следвана от Айтос (8,8%) и Долни 

Чифлик (8,3%). Наблюдаваната намаляваща тенденция в броя на заетите в трите 

общини се дължи основно на доминирането на местните икономики на туристическия 

сектор, който беше сред най-силно засегнатите сектори от пандемията с COVID-19, от 

където се генерира и съществен отлив на човешки ресурс. Същевременно, по-

селскостопански и индустриално профилираните общини не бяха засегнати в такава 

степен от пандемията и привлякоха човешки ресурс към териториалното си развитие. В 

потвърждение е и разглеждането на броя и дела на наетите в преработващата 

промишленост. 

По брой на наетите в преработващата промишленост, през 2018 г. в челната 

тройка са Бургас (10363 наети в промишлеността), Руен (2217 наети в промишлеността) 

и Поморие (671 наети в промишлеността). Докато по дял на наетите в 

преработващата промишленост на първите места са Руен (73,3%) и Айтос (26%), 

следвани от Бургас и Поморие с еднакъв дял от над 17,5%. Оттук, по линия на 

индустриалното развитие на региона чрез съвместни инициативи със съседни общини, 

както чрез създаване на нови, така и чрез развитие на съществуващи индустриални 

зони, паркове и сходни територии, е идентифициран съществен потенциал и 

неоползотворени възможности, в т.ч. чрез прилагане подхода на четворната спирала и 

включването на различни заинтересовани страни. 

По брой на наетите в туризма (в хотелите и ресторантите), през 2018 г. в 

челната тройка са Несебър (7394 наети в туризма), Бургас (4260 наети в туризма) и 

Поморие (1052 наети в туризма). Докато по дял на наетите в туризма на първите 
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места са Несебър (51,43%) и Поморие (27,65%), следвани от Долни Чифлик (8,64%), и 

едва на четвърто място - Бургас (7,29%). 

По коефициент на безработица, през 2019 г. най-ниска е безработицата в 

общините Бургас (2,7%), Несебър (3,6%) и Поморие (4,9%), а най-висока е в общините 

Руен (11,7%), Долни Чифлик (10,3%) и Айтос (5,7%). Най-бурна динамика на 

коефициента в периода 2016-2020 г., в положителна посока е отчетена в Несебър (2,5 

пр.п.) и Поморие (2,1 пр.п.), а в отрицателна посока, съответно в Руен (-4,7%) и в Айтос 

(-1,4%). 

Средната брутна месечна заплата през 2019 г. в разглежданите общини е най-

висока в община Бургас 1130 лв., следвана от Поморие (895 лв.). Като динамиката й 

между 2016 и 2020 г. е най-бурна в положителна посока в общините Айтос (ръст с 

46,6%), Бургас и Несебър (ръст с по 39,8%) и Долни Чифлик (ръст с 39,1%). Най-нисък 

ръст на заплатата в разглеждания период е отчетен в община Поморие (ръст от 34,7%). 

Местните финанси в териториалния контекст спрямо съседните на Община 

Поморие общини са разгледани чрез две групи показатели: местни данъци и приходи 

и разходи на общините. Индексът на местна данъчна тежест за 2021 г. е най-висок в 

община Бургас (78,1/100), следвана от Поморие (61,2/100) и Несебър (58,2/100), и най-

нисък в община Долни Чифлик (25/100). В контекста на местните данъчни политики са 

разгледани и сравнени различни данъчни ставки, релевантни спрямо насърчаването на 

инвестиционната активност и предприемачеството, а именно: размера на данъчна 

ставка за годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. нетна 

търговска площ на обект през 2021 г. е най-висок в община Несебър (20 лв./кв.м.), 

следвана от общините Бургас (18 лв./кв.м.) и Поморие (15 лв./кв.м.), и най-нисък – в 

общините Руен и Долни Чифлик (6 лв./кв.м.). Размера на данъчна ставка за данък върху 

възмездно придобиване на имущество през 2021 г. е в размер на 3% в общините Бургас, 

Поморие и Несебър, като същия е най-нисък в община Айтос (2,3%). Размерът на 

данъчна ставка за данък върху недвижими имоти на юридически лица през 2021 г. 

е най-висок в общините Поморие и Руен (3‰) и най-нисък в община Айтос (1‰), като 

в Бургас размера му е 1,75‰. Същевременно, размерът на данъчна ставка за данък 

върху таксиметровия превоз на пътници за същата година е най-висок в общините 

Бургас (660 лв.) и Айтос (400 лв.), а в останалите четири е еднакъв – по 300 лв. 

Спрямо разходите, реализирани от общините, релевантни към икономическия 

анализ са капиталовите разходи на човек от населението. По този показател през 

2019 г. на първо място се нарежда Несебър (424 лв./човек), следвана от Долни Чифлик 

(219 лв./човек) и Айтос (130 лв./човек). На последните места по показателя са Бургас 

(93 лв./човек), Поморие (84 лв./човек) и Руен (41 лв./човек). Същевременно, собствени 

приходи на общините на човек от населението за същата година, най-много 

генерират общините Несебър (1718 лв./човек), Поморие (555 лв./човек) и Бургас (450 

лв./човек). На тази основа е идентифициран потенциал и финансов капацитет за 

концентриране на повече усилия и ресурси в капиталови разходи и инвестиции в 

инфраструктурни и интегрирани проекти в посока развитие на територията, както в 
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икономическата сфера, така и в социалната сфера чрез предоставяне на съвременни и 

качествени публични услуги. 

 

2.2. Основни показатели за икономическото развитие на общината 

 

Икономическото развитие на всяка една територия се определя от редица 

вътрешни и външни фактори като географското й положение, историческото минало и 

наличните природни и човешки ресурси, традициите в развитието на отделни отрасли, 

състоянието на националната икономика и пазари, икономическите кризи и др. 

Състоянието на икономиката на община Поморие е обусловено от наличните природни 

и човешки ресурси, местоположението й в Югоизточния район и непосредствената й 

свързаност с областния център - Бургас, преструктурирането на националната 

икономика, състоянието на националните пазари и други съотносими, разгледани в 

предходната точка на настоящия икономически анализ. 

При обследването на основните показатели за икономическото развитие на 

общината е взето предвид, от една страна, спецификата на административно-

териториалния й обхват и селищната й мрежа, от друга страна, отчетен е факта че 

територията на общината не попада в никой от функционалните урбанистични ареали 

(ФУА), или територии на влияние на големите градове в Република България, и 

конкретно в ЮИР, където са определени 3 ФУА: ФУА с център гр. Бургас, ФУА с 

център гр. Стара Загора и ФУА с център гр. Ямбол. Оттук, произтичат редица 

предимства и недостатъци. Сред недостатъците следва да бъде подчертано 

обстоятелството, че в рамките на ФУА функционират взаимовръзки (обмен на 

функции) между ядрото (големия град-център на ФУА) и периферията от демографски, 

икономически, социален, транспортен, екологичен и битов характер, което е в подкрепа 

и стимул на икономическото и демографско развитие на тези периферни общини чрез 

лостовия ефект от развитието на големия град, където възможностите са значително и 

по-големи. За ФУА е характерно и концентриране на квалифицирани кадри и 

диверсифициране на производствата с цел увеличаване на тяхната ефективност и 

максимално използване на производствената и социалната инфраструктура. 

Същевременно, непопадането на общината във ФУА с център гр. Бургас определя и 

редица съществени предимства, които се изразяват основно в отсъствието на 

множество негативни последствия в резултат от ФУА, а именно: замърсяване 

(разрушаване) на околната среда, претоварване на транспортните връзки (външни и 

вътрешни), недостиг на територия и водни ресурси, проблеми при използване на 

трудовите ресурси и други. 

По аналог на разгледаните в горната точка на анализа, състояние и тенденции в 

развитието на регионалната (на ниво 2 - ЮИР) и областната (област Бургас) икономика, 

както и мястото на икономиката на община Поморие в регионалния контекст, и тук, 

при разглеждането на основните показатели за икономическото развитие на общината 

те са обособени в три основни направления: пазар на труда, инвестиционна и 
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иновационна активност и развитие на дейността на нефинансовите предприятия. 

За всяко от трите направления, в референтния период 2014-2019 г., са обследвани 

динамиката и тенденциите, наблюдавани спрямо определен, релевантен набор от 

икономически показатели, а именно:  

• Пазарът на труда е представен чрез разглеждането на динамиката и тенденциите 

в броя на заетите и броя на наетите лица, структурата на заетите лица според 

категорията на предприятията, функциониращи на общинската територия и 

според икономическите отрасли, в които са ангажирани, както и динамиката в 

средната годишна брутна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение лица в тези предприятия. 

• Инвестиционната и иновационна активност е разгледана през призмата на 

показателите чуждестранни преки инвестиции (ЧПИ), разходи за НИРД и 

разходи за придобиване на ДМА, спрямо които са разгледани динамиката и 

тенденциите в референтния период. 

• Развитието на дейността на нефинансовите предприятия е разгледано чрез 

обследването на статистическите данни за показателите брой предприятия, 

включително по икономически сектори, нетни приходи от продажби и размер на 

ДМА за текущата година. 

 

Пазар на труда 

 

Фигура 2.2.1. Динамика на средната годишна брутна 

заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в община Поморие за периода 2014 г. 

- 2019 г. (левове)26 

Разглеждайки основните 

показатели за икономическо 

развитие на община Поморие, 

по отношение на местния 

пазар на труда, в допълнение 

към направения анализ на 

демографското състояние и 

тенденции в общината27, е 

проследена динамиката на 

средната брутна заплата на 

наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение за 

шестгодишния период от 2014 

г. до 2019 г., като тя има 

следния вид:  

 
26 По данни на НСИ. 
27 Виж РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, точка 3.1. 

„Демографски аспекти“ от настоящия документ. 
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За референтния период средната годишна брутна заплата в община Поморие се е 

увеличила със 61,7%, достигайки през 2019 г. нива от 10740 лв. Оттук, по показателя е 

очертана определено положителна тенденция на сравнително константен темп на 

нарастване на нивата на заплащане на работната сила в общината през шестгодишния 

период от 2014 г. до 2019 г., при нива, догонващи тези на областта, което от своя страна 

е предпоставка за привличане на територията на общината на работна сила за нуждите 

на инвеститорския интерес в посока икономическо развитие и преодоляване на 

демографските проблеми.  

Същевременно, налице са съществени различия в доходите на населението, което 

създава условия за социални неравенства и социално изключване и поставя в риск от 

бедност големи групи от населението в община Поморие основно в населените места, 

отдалечени от крайбрежието. 

При обследване на средногодишния брой на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение, ангажирани в осъществяването на дейности от различните 

икономически отрасли, през 2019 г. в община Поморие сравнително голям брой лица са 

ангажирани в туристическия бранш (1149 лица), от които: в хотелиерството и 

ресторантьорството (1068 лица) и в култура, спорт и развлечения (81 лица), а в 

първичния добивен сектор са заети 592 лица. Разглеждайки данните в динамика, в 

периода 2014-2019 г. най-бурно развитие по брой на наетите лица се наблюдава в 

дейностите в областта на културата, спорта и развлеченията, където броя им е нараснал 

с над 131% или с 46 лица за 2019 г. спрямо 2014 г. Положителна тенденция се 

наблюдава и в броя на наетите в първичния сектор, който е нараснал с 53 лица или с 

9,83% за разглеждания период. Слаба тенденция на спад се наблюдава в хотелиерските 

и ресторантьорски дейности в общинската икономика, където броя на наетите лица е 

намалял с 27 души или с близо 2,5% през 2019 г. спрямо 2014 г. 

 

Фигура 2.2.2. Динамика на заетите и наетите лица в 

нефинансовите предприятия, функциониращи на 

територията на община Поморие в периода 2014-2019 

г. (брой)28 

Разглеждайки динамиката на 

заетите и наетите лица в 

нефинансовите предприятия, 

функциониращи на 

територията на община 

Поморие в референтния 

период (Фигура 2.2.2.), 

безспорно правят впечатление 

идентифицираните 

разнопосочни изменения в 

двата показателя. 

 

 
28 По данни на НСИ. 
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Общия брой на заетите в общинската икономика лица нараства с 2,68% докато 

броя на наетите лица намалява с 5,7%, на чиято основа се наблюдава започнала 

трансформация на местния пазар на труда от осигуряване на временна, сезонна заетост 

към постоянна такава. 

 

Фигура 2.2.3. Структура на пазара на труда в община 

Поморие в контекста на средногодишния брой на 

заетите лица по категория на предприятията, 

функциониращи в местната икономика, за 2019 г. 

(относителен дял) 29 

Разглеждайки броя на заетите 

лица в 1 предприятие, както за 

2014 г., така и за 2019 г. 

средно по 3 лица са заети в 1 

предприятие, като по 

категория предприятия 

(микро, малки и средни30) 

тренда на константност се 

запазва спрямо микро и 

малките предприятия, 

съответно със средно по 1-2 

лица, заети в 1 микро-

предприятие, и средно с по 19-

20 лица, заети в 1 малко 

предприятие. Спад в средния 

брой на заетите лица се 

наблюдава в средните 

предприятия, където от средно 

по 122 лица в предприятие 

през 2014 г., през 2019 г. са 

спаднали до средно 107 лица в 

предприятие. На тази база 

генерирането на икономии от 

мащаба не е налице. 

Цялостната картина и 

структура на местния пазар на 

труда за 2019 г., разгледан в 

контекста на средногодишния 

брой на заетите лица по 

отделните категории 

предприятия, както и 

динамиката му са представени 

на фигурите. 

 

 

Фигура 2.2.4. Динамика на пазара на труда в контекста 

на средногодишния брой на заетите лица по категория 

на предприятията, функциониращи в местната 

икономика, за периода 2014 г. - 2019 г. (брой) 31 

 

 
29 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
30 По данни на НСИ, на територията на общината няма регистрирани големи предприятия със 

средносписъчен персонал над 250 души. 
31 По данни на НСИ. 
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На база данните и информацията, визуализирани в горните две фигури, може да 

бъде обобщено, че в референтния период единствено броя на заетите в малките 

предприятия  бележи намаление от 278 лица през 2019 г. спрямо базовата 2014 г., като в 

другите две категории предприятия се наблюдава положителна тенденция на постоянно 

нарастване на броя на заетите в тях, съответно: в микро-предприятията – с 377 лица и в 

средните предприятия – с 49 лица. Наблюдаваната тенденция е резултат от 

преструктурирането на общинската икономика към доминирана от микро-

предприятията, формиращи местната предприемаческа екосистема, за сметка 

намаляването на броя на малките предприятия, при сравнително константен такъв на 

средните предприятия.  

Идентифицираните тенденции са резултат от естественото развитие на 

територията и въздействието на външни фактори. Темповете на нарастване на броя на 

заетите в сектора на услугите е естествено повлиян, от една страна, от инвестиционната 

активност спрямо територията на общината, повишаваща съответно, както 

необходимостта от повече заети в предоставяните услуги от туристическия сектор 

(хотелиерство и ресторантьорство, култура, спор и развлечения), така и индиректно в 

предоставянето на финансово-счетоводни услуги, ИКТ услуги, логистични, 

транспортни и сервизни услуги и други услуги, свързани с инвеститорския интерес и 

туристо-потока. От друга страна, развитието на местния туризъм и диверсифицирането 

му ще доведат до повишаване на туристическото търсене и възникване на 

необходимост от повече човешки ресурс, ангажиран в сектора. 

 

Инвестиционна и иновационна активност в икономиката на община Поморие 

 

Фигура 2.2.5. Динамика на размера на чуждестранните 

преки инвестиции в предприятията от нефинансовия 

сектор, функциониращи на територията на община 

Поморие в периода 2014-2019 г. (хиляди евро) 32 

Инвестиционната и 

иновационна активност на 

територията на общината са 

разгледана през призмата на 

показателите чуждестранни 

преки инвестиции (ЧПИ), 

разходи за НИРД и разходи за 

придобиване на ДМА, спрямо 

които са разгледани 

динамиката и тенденциите в 

референтния период. През 

2019 г. на територията на 

община Поморие се 

наблюдава отлив на ЧПИ с 

0,02% спрямо 2014 г.  

 
32 По данни на НСИ. 



51 

 

Пикът по показателя е отчетен през 2016 г., когато на територията на общината са 

реализирани близо 18 300 хиляди евро чуждестранни инвестиции. След тази година, по 

показателя се наблюдава негативна тенденция на постоянно намаляване на размера им 

(Фигура 2.2.5.). 

Спрямо разходите за придобиване на ДМА, реализирани от предприятията, 

функциониращи на територията на общината, динамиката им за шестгодишния период 

от 2014 г. до 2019 г. има следния вид: 

Фигура 2.2.6. Динамика на размера на разходите за 

дълготрайни материални активи, реализирани от 

нефинансовите предприятия, функциониращи на 

територията на община Поморие в периода 2014-2019 

г. (хиляди левове)33 

Размерът на разходите за 

придобиване на ДМА, 

реализирани от предприятията 

в община Поморие през 2019 

г. се е увеличил с близо 79% 

спрямо този през 2014 г., 

достигайки до нива от 91194 

хил. лева, като най-високи са 

били нивата на показателя 

през 2015 г., достигайки 

119879 хил. лв. В следващия 

три годишен период от 2016 г. 

до 2018 г. нивата на разходите 

за ДМА са най-ниски спрямо 

разглеждания референтен 

период.  

 

Очертаната тенденция на намаляване на разходите за придобиване на ДМА през 

визираните 3 години от референтния период е обусловила известно забавяне в 

развитието на местната икономика, както и на нейната технологична и дигитална 

трансформация спрямо опериращите в нея контрагенти и осъществявани от тях бизнес 

процеси. При недостатъчно инвестиционна активност на местните икономически 

оператори и липса на инвестиции в ДМА, в средносрочен и дългосрочен аспект, 

отчитайки изключителната динамика и бурно развитие на технологиите и пазарите, има 

опасност от изоставане на технологичния напредък на местната икономика, 

недостатъчни капацитети за покриване нуждите на развиващите се пазари и/или 

невъзможност за адекватен отговор на все по-дигитализиращата се пазарна среда. 

Негативната тенденция е коригирана през 2019 г., когато се наблюдава рязък ръст на 

разходите за ДМА с близо 63 млн. лв. или над 2 пъти нивата от предходната 2018 г. 

Спрямо разходите за НИРД, реализирани на територията на община Поморие, 

статистическите данни за периода 2014-2018 г. са конфиденциални, като такива са 

предоставени единствено за 2019 г. и са в размер на 291 хиляди лева или скромните 

близо 2,45% от областната икономика на Бургас. 

 
33 По данни на НСИ. 
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Развитие на дейността на нефинансовите предприятия 

 

Фигура 2.2.7. Структура на икономиката на община 

Поморие по брой на предприятията по сектори за 2019 

г. (относителен дял)34 

Развитието на дейността на 

нефинансовите предприятия е 

разгледано чрез обследването 

на статистическите данни за 

показателите брой 

предприятия, включително по 

икономически сектори, нетни 

приходи от продажби и размер 

на ДМА за текущата година. 

На територията на община 

Поморие по данни на НСИ 

през 2019 г. функционират 

общо 2003 предприятия35, като 

техния брой се е повишил с 

близо 12% спрямо 2014 г. 

Структурата на общинската 

икономика по брой на 

предприятията по отделни 

сектори за 2019 г., както и 

динамиката й са представени 

на фигурите.  

В структурно отношение по 

брой на предприятията за 

разглеждания период не се 

наблюдават съществени 

промени. През 2014 г., дела на 

предприятията, 

функциониращи в третичния 

(обслужващ) сектор е бил 

86,17%, като същия бележи 

леко намаление, достигайки 

до 85,66% през 2019 г., докато 

в относителни величини броя 

им нараства. 

 

 

Фигура 2.2.8. Динамика на броя на предприятията, 

разпределени по сектори в икономиката на община 

Поморие в периода 2014-2019 г. (брой)36 

 

 
34 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
35 Предприятия, функциониращи във всички икономически дейности, с изключение на следните сектори 

съгласно КИД-2008: финансови и застрахователни дейности (сектор К), държавно управление (сектор O), 

дейности на домакинствата като работодатели (сектор T) и дейности на екстериториални организации и 

служби (сектор U). 
36 По данни на НСИ. 
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Спад в дела на броя на предприятията се наблюдава и при вторичния 

(индустриален) сектор, където дела им е бил 5,32% през 2014 г., а през 2019 г. е с 0,82% 

по-нисък. Прираст се наблюдава единствено в дела на броя на предприятията, 

функциониращи в първичния (добивен) сектор, представляван от селското, горското и 

рибното стопанство37, където от 8,51% дял през 2014 г., през 2019 г. те заемат 9,85% от 

общия брой на предприятията, функциониращи в общинската икономика. Най-голям 

брой през целия референтен период са предприятията, осъществяващи икономически 

дейности от третичния (обслужващ) сектор, което за община Поморие е обусловено от 

развитието на туризма и доминантната му роля в местния икономически профил. 

Графично за всеки един от трите икономически сектора, динамиката на броя на 

предприятията в референтния период е представена в следващата таблица:  

 

Таблица 2.2.1. Графично представяне по сектори в общинската икономика на 

динамиката на броя на предприятията за периода 2014-2019 г.38 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Графично представена 

динамика на броя на 

предприятията в периода 

2014-2019 г. 

Първичен 

(добивен) сектор 
152 176 195 195 193 197 

 

Вторичен 

(индустриален) 

сектор 

95 99 94 91 93 90 

 

Третичен 

(обслужващ) 

сектор 

1539 1555 1645 1614 1659 1714 

 

 

Спрямо показателя нетни приходи от продажби, реализирани от 

предприятията, функциониращи на територията на община Поморие, идентифицирана 

е изразено положителна тенденция с постоянен темп на прираст след 2015 г., където за 

2019 г. спрямо 2014 г. показателя бележи ръст от близо 24% и има средно претеглен 

темп на нарастване от над 10 млн. лв. годишно. Динамиката на показателя в 

референтния период е представена на следващата фигура: 

 
37 Данните за предприятията, осъществяващи икономически дейности от Сектор В – Добивна 

промишленост са конфиденциални и не са предоставени от НСИ. Оттук, данните за първичния (добивен) 

сектор обхващат единствено данни за Сектор А - Селско, горско и рибно стопанство. 
38 По данни на НСИ. 
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Фигура 2.2.9. Динамика на размера на нетните 

приходи от продажби, генерирани от нефинансовите 

предприятия, функциониращи на територията на 

община Поморие в периода 2014-2019 г. (хиляди 

левове)39 

При формирането на 

стойностите на нетните 

приходи от продажби, най-

голям дял през периода заемат 

микро-предприятията, с 

персонал до 9 души, 

съответно: през 2019 г. с дял 

53,28%, а през 2014 г. – 

44,36%. Второто място при 

формирането на показателя се 

променя: през 2014 г. е 

заемано от малките 

предприятия, с персонал от 10 

до 49 души – 32,4%, докато 

през 2019 г. е заето от 

средните предприятия, с 

персонал от 50 до 249 души – 

24,59%.  

Оттук, по показателя 

наблюдаваната тенденция е в 

посока увеличаване на 

значението и ролята на микро-

предприятията, като част от 

местната предприемаческа 

екосистема, предопределяща 

от своя страна и доходността 

на общинската икономика. 

Спрямо показателя размер на 

ДМА за текущата година 

също е идентифицирана 

положителна тенденция, 

макар и не с постоянен темп 

на прираст, какъвто се 

наблюдава при нетните 

приходи от продажби. 

 

 

Фигура 2.2.10. Динамика на размера на дълготрайните 

материални активи на нефинансовите предприятия, 

функциониращи на територията на община Поморие в 

периода 2014-2019 г. (хиляди левове)40 

 

За 2019 г. спрямо 2014 г. размера на ДМА бележи ръст от над 16%, като има 

средно претеглен темп на нарастване от близо 9 млн. лв. годишно. Динамиката на 

показателя в референтния период е представена на фигура 2.2.10. 

 
39 По данни на НСИ. 
40 По данни на НСИ. 



55 

 

И тук, както при нетните приходи от продажби, при формирането на 

стойностите на размера на ДМА на нефинансовите предприятия, функциониращи в 

общинската икономика, в структурно отношение най-голям дял през целия наблюдаван 

период заемат микро-предприятията, съответно с дялове: през 2019 г. - 54,77%, а през 

2014 г. – 66,43%. Второто място при формирането на показателя също е константно 

през периода и се заема от средните предприятия, съответно с дялове: през 2019 г. – 

33,45%, а през 2014 г. – 20,74%. Съответно, с най-малки дялове в общия размер на 

ДМА през референтния период са малките предприятия, формиращи 11-12% от 

показателя. Оттук, както и по предходно разгледания показател, и по този 

наблюдаваната тенденция е в посока увеличаване на значението и ролята на микро-

предприятията, като част от местната предприемаческа екосистема. 

 

Структура на икономиката на община Поморие по категория на предприятията 

 

От функциониращите в община Поморие през 2019 г. общо 2003 предприятия 

над 96% са микро предприятия с персонал до 10 души, близо 3% са малки предприятия 

с персонал между 10 и 49 души и под 1% са средните предприятия (фигура 2.2.11.). На 

територията на общината в разглеждания период няма регистрирани големи 

предприятия с персонал над 250 души.  

 

Фигура 2.2.11. Структура на икономиката на община 

Поморие по категория на предприятията за 2019 г. 

(относителен дял)41 

Относително същата е била 

структурата на предприятията 

спрямо категорията им и през 

2014 г. Оттук, 

идентифицираното е 

показателно за развитието на 

местно ниво на 

предприемачеството и 

фамилния бизнес, 

представлявани от микро-

предприятията, които са 

гръбнакът в икономиката на 

общината. 

 

 

Обусловено от структурата на общинската икономика според категорията на 

предприятията, естествено и спрямо другите разглеждани показатели в настоящия 

 
41 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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анализ най-голям дял при формирането на величините им заемат микро-предприятията 

(Таблица 2.2.2.). 

 

Таблица 2.2.2. Структурна динамика на икономиката на община Поморие по различни 

икономически показатели, разгледани по категории на предприятията за периода 2014-

2019 г. 42 

Категория на 

предприятието 

Структура по 

брой на 

предприятията 

(%) 

Структура по нетни 

приходи от продажби, 

генерирани от 

нефинансовите 

предприятия (%) 

Структура по 

брой на заетите 

лица (%) 

Структура по 

размер на ДМА на 

нефинансовите 

предприятия (%) 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Микро-

предприятия 

(до 9 заети) 
95,03% 96,16% 44,36% 53,28% 48,08% 53,47% 66,43% 54,77% 

Малки 

предприятия 

(10-49 заети) 

4,36% 3,20% 32,40% 22,13% 27,67% 22,05% 12,83% 11,78% 

Средни 

предприятия 

(50-249 заети) 

0,61% 0,65% 23,24% 24,59% 24,25% 24,48% 20,74% 33,45% 

 

Съпоставката на данните за броя на предприятията и броя на заетите лица дава 

възможност да бъдат направени следните констатации:  

• Високият брой на микрофирмите в общинската икономика е фактор за 

осигуряване на заетост на голяма част от работната сила в общината;  

• Структурата на предприятията (по брой на заетите в тях) е различна от 

структурата на заетите по групи предприятия; 

• Малките и средни предприятия изпълняват функцията на значими места за 

осигуряване на трудова заетост.  

 

Обобщено, в община Поморие са поставени добри и устойчиви основи на 

предприемачеството и фамилния бизнес в лицето на микро предприятията и 

потенциала им за растеж и развитие, от където, и прерастване в малки предприятия. 

Спрямо микро-предприятията се наблюдават съществени положителни тенденции на 

нарастване на броя им за 2019 г. спрямо 2014 г. (с 224 бр.), от където, съответно 

нарастват и формираните от тях стойности и по останалите обследвани икономически 

показатели.  

 
42 По данни на НСИ. Собствени изчисления. 
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2.3. Основни икономически показатели по сектори на територията на 

общината 

 

Икономическата структура на община Поморие по брой на предприятията, 

функциониращи в трите икономически сектора: първичен (добивен), вторичен 

(индустриален) и третичен (обслужващ) сектор през 2019 г. е представена по-горе във 

фигура 2.2.7., а динамиката на броя на предприятията, разпределени по сектори в 

общинската икономика – в следващата я фигура 2.2.8. По тези данни, през 2019 г. 

85,66% от предприятията на територията на общината осъществяват икономически 

дейности от третичния (обслужващ) сектор, следвани от 9,85% в първичния сектор и 

4,5% във вторичния сектор.  

Община Поморие се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. На 

територията на община Поморие развиват дейност предприятия от няколко отрасли на 

икономиката. Структурата на местната икономика на община Поморие е 

многопрофилна, като водещи функции в нея имат туризма и промишлеността, а 

аграрния сектор има допълващи функции по разгледаните икономически показатели, 

освен броя на предприятията. 

 

2.3.1. Първичен добивен сектор  

(селско, горско и рибно стопанство, Сектор А, съгласно КИД-2008 и добивна 

промишленост, Сектор В)  

 

Първичният добивен сектор, спрямо класификацията и групирането на 

икономическите дейности по методологията на НСИ, приложена в КИД-2008, обхваща 

два отрасъла: селско, горско и рибно стопанство (Сектор А съгласно КИД-2008) и 

добивна промишленост (Сектор В съгласно КИД-2008). 

За местната икономическа структура на първичния добивен сектор са разгледани 

данни за предприятия, вкл. земеделски производители и рибари, осъществяващи 

икономически дейности в областта на селското, горското и рибното стопанство. За 

общината през референтния период 2014 г. - 2019 г. данните за предприятията, 

осъществяващи икономически дейности от добивната промишленост са 

конфиденциални. 

В селското, горското и рибното стопанство през 2019 г. съвкупно функционират 

общо 197 предприятия, като броят им е нараснал с близо 30% спрямо този през 2014 

г.43 

  

 
43 По данни на НСИ. 
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Селско стопанство 

 

Основно място в аграрния сектор заема селското стопанство. Развитието му е 

свързано с наличните качествени поземлени ресурси и с производствения опит на 

населението. Земеделските територии са с размер 272350 дка.44, или с 1069 дка по-

малко в сравнение с размера им през 2015 г. Това се дължи на смяната на 

предназначението на земеделските територии за различни цели. Тези територии заемат 

66,8% от общата площ на общината. 

Селското стопанство е с растениевъдно-животновъдно направление. По-добре 

развит подотрасъл е растениевъдния. 

 

• Растениевъдство 

Важен ресурс за развитие на растениевъдството е наличната земеделска земя. В 

структурата на земеделските територии, обработваемите земи са с площ от 215 693 дка 

(79% от всички земеделски територии)45. От тях 35 783 дка попадат в категорията 

„поливна площ“. Не малка част от обработваемите земи са с високо качество – с висок 

бонитет. 

Основните производствени единици в растениевъдството са земеделските 

производители, обединени в кооперации, както и частни физически лица. 

Наличните обработваеми площи се използват за производството на зърнени 

култури и за отглеждане на трайни насаждения. Използваната земеделска площ на 

човек от населението (ИЗП/ч.н.) е около 5,5 дка. Зърнопроизводството е развито в 

землищата на градовете Поморие и Каблешково и селата Бата и Горица. 

От зърнените култури са застъпени, традиционни за общината - пшеница, 

ечемик, ръж, царевица. Отглеждат се и някои технически зърнени култури – основно 

маслодаен слънчоглед. С най-големи площи от обработваемите земи са тези за 

пшеницата и ечемика. През отделните стопански години засетите площи с пшеница 

варират между 35 и 40 хил. дка а тези с ечемик - около 14 -15 хил. дка. Площите засети 

с маслодаен слънчоглед варират в границите на 24 – 25 хил. дка. 

Трайните насаждения заемат второ място по използвана площ в структурата на 

обработваемите земи. Те са от лозови масиви и от овощни насаждения. Неголяма площ 

заемат етерично-маслени култури (основно лавандула). Лозовите насаждения включван 

24,6 хил. дка. От тях около 22 хил. дка са от винени с винени сортове и 2,5 хил. дка – с 

десертни сортове лозя. По-големи лозови масиви са създадени в землищата на 

градовете Поморие и Каблешково и на селата Гълъбец и Бата. Лозарството е основен 

фактор за развитие на винопроизводството в общината. Характерно за сортовия състав 

на лозарството е, че то е от много сортове лозя (тракийски мавруд, каберне совиньон, 

 
44 По данни на ОУП на община Поморие. 
45 По данни на ОУП на община Поморие. 
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мерло, мускат отонел, юни блан, димят, памид), което се отразява негативно върху 

винопроизводството. 

От другите трайни насаждения (овощни видове) с по-големи площи са тези, 

заети от етерично-маслени култури (лавандула). С най-големи площи от овощните 

култури са ябълковите насаждения - около 1450 дка, прасковите - 1180 дка, черешите - 

985 дка, и бадемите - 694 дка. Част от продукцията им се използва за директна 

консумация от населението и туристите. 

През последните години се очертава тенденция за създаване на нови лозови и 

овощни масиви с възможности за капково напояване. Зеленчукопроизводството, което 

в миналото е било традиционен подотрасъл на селското стопанство, днес е с изгубени 

позиции. Засетите площи са малки по размер – между 100 и 200 дка общо за отделните 

зеленчукови култури. Отглеждат се основно домати (200 дка), краставици (100 дка) и 

пипер (100 дка). Символични са и площите за дини и пъпеши. 

 

• Животновъдство 

Този основен подотрасъл на селското стопанство е изгубил значимостта си, 

която имаше в миналото. Силно стеснени са видовете и броя на отглежданите 

селскостопански животни в общината. Днес развитието на този подотрасъл се 

осъществява основно по екстензивен начин – в личните дворове на отделните 

домакинства. Производството му е с основно предназначение за самозадоволяване. 

Броят на отделните видове животни през последните стопански години варира в 

определени рамки – при говедата - около 1000 бр., при свинете – 2800- 3000 бр., овцете 

– 13500- 14000 бр., птиците – между 10000 и 12000 бр. и др. 

На база развитие на растениевъдството и по-скромното животновъдство, 

отчитайки и обстоятелството че, както самата община Поморие, така и съседните й 

Бургас и Несебър са с добре развити туристически профили, са идентифицирани 

необходимите предпоставки и условия за реализиране на регионална икономическа 

симбиоза, която би имала принос, не само за местното икономическо развитие на 

територията на община Поморие, но и на териториите и на съседните й общини при 

предприемане на съвместни, интегрирани инициативи, както между съответните 

общински администрации, така и между различни хоризонтално и/или вертикално 

свързани икономически контрагенти и/или заинтересовани страни по две основни 

линии: 

• по линия на изграждането на вериги на добавената стойност, чрез местни 

мултисекторни интервенции и инвестиции в развитие на бинома „местно селско 

стопанство – местни преработени продукти от земеделието и 

животновъдството“ чрез интегриране на добавената стойност от прилагането на 

иновации, релевантни към компонентите на бинома, като и  

• по линия на скъсяване на веригите на доставки за стимулиране на местното 

мултисекторно икономическо развитие, включително чрез развитие на веригата: 

селско стопанство (вкл. земеделие и животновъдство) – местни продукти (вкл. 
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преработени продукти от земеделието и животновъдството, и продукти от 

творческите индустрии и занаятчийството) – туризъм (вкл. хотелиерство и 

ресторантьорство). 

 

Горско стопанство 

 

Част от територията на община Поморие е включена в горския фонд. Общата му 

площ към 2017 г. възлиза на 102454 дка, или 25,1% от цялата площ на общината46. 

Растителността в отделните части на горския фонд в общината се различава в 

зависимост от фитогеографската област, в която попада. Така в южните части горския 

фонд на общината е формирана от горски и храстови съобщества представени от 

полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб. В северните части на общината 

горската дървесна растителност е от цер, благун, полски бряст, клен, дива круша, дива 

ябълка, обикновен и келяв габър и др. 

Горският фонд на община Поморие е включен в обхвата на Държавно ловно 

стопанство (ДЛС) Несебър. 

На територията на община Поморие е един от двата горски разсадника на ДЛС 

Несебър. Горският разсадник „Поморие“ е с площ 140 дка и е за производство на 

фиданки предимно за озеленяване. 

Като стопански отрасъл горското стопанство в Община Поморие няма 

съществено значение. Добитата дървесина се използва главно за домакински нужди и 

като строителен материал. Производствената дейност не създава опасност от 

нарушаване на екологичната обстановка, тъй като добивът се изпълнява в съответствие 

с лесоустройствените проекти.  

 

Рибно стопанство и аквакултури 

 

Рибовъдството и отглеждането на аквакултури е перспективно направление в 

първичния сектор на местната икономика. Инфраструктурата на рибарството включва 

новия пристанищен комплекс изграден на мястото на съществуващото рибарско 

пристанище на гр. Поморие. Той е с площ от 41 309 кв.м. С реконструкцията на 

рибарския хелинг е осигурен пристан с капацитет за 112 лодки и 8 малки рибарски 

кораба. Освен пристана пристанищния комплекс включва рибна борса, сграда за 

административно обслужване и сграда с ремонтни работилници, складови помещения и 

други. 

 
46 По данни на ОУП на община Поморие 



61 

 

Възможностите на община Поморие (като крайморска община) за развитие на 

аквакултурно производство към настоящия момент не се използват. В регистъра на 

ИАРА няма включени ферми за аквакултури в крайбрежната част на община Поморие. 

В контекста на първичния, добивен сектор в лицето на рибарството и 

аквакултурите, спрямо икономическото развитие на община Поморие в периода до 

2027 г. съществен потенциал и неоползотворени възможности са идентифицирани по 

линия на различни сектори и отрасли, попадащи в обхвата на синята икономика. 

Основните налични предпоставки и условия за това са: 

По мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски 

пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“ по Оперативна програма 

за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) 2007-2013 г., финансирана от Европейския  

фонд за рибарство са изпълнени три проекта за реконструкция и модернизация на 

черноморските пристанища в гр. Поморие, кв. Сарафово (гр. Бургас) и гр. 

Черноморец, чрез което реално е създадена необходимата среда и условия за развитие, 

както на риболова и аквакултурите, така и на крайбрежния туризъм, в т.ч. както на 

местно, така и на регионално ниво чрез реализиране на съвместни инициативи и 

проекти под формата на интегрирани териториални инвестиции между съответните 

заинтересована страни. 

По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), през 

2020 г. общият улов на риба и други водни организми от стопански риболов в страната 

възлиза на 6 297,3 тона, от които 6 228,1 тона в Черно море и 69,2 тона - в река Дунав. 

Общото количество е с 39% по-малко на годишна база, поради спад на улова в Черно 

море от 39,4%, докато този в река Дунав нараства с 13,9%. 

Наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19 

доведоха до смущения във веригата на доставки и спад на търсенето на риба и рибни 

продукти. Това се отрази негативно на сектора и повлия за намаление на улова на риба 

и други водни организми в Черно море. 47 

Общото количество уловени морски видове риби в Черно море през 2020 г. е в 

размер на 3 418,7 тона, с 38% под нивото от 2019 г. Традиционно, най-значителен е 

уловът на риба от вида цаца (копърка, трицона, шпрот), възлизащ на 1 622,65 тона, 

което е близо три пъти по-малко в сравнение с предходната година. 

Сред черноморските видове риба, съществен улов се отчита за хамсията - 422,24 

тона, черноморската барбуня – 319,25 тона, лефера - 253,19 тона и сафрида – 108,75 

тона. Уловът на калкан е в размер на 62 тона, което е 83% от определената квота за 

страната, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2236 на Съвета от 16 декември 2019 година за 

определяне за 2020 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи 

рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море. 

При улова на рапани, представляващ основен дял от улова на водни организми в 

Черно море, се наблюдава понижение с близо 35% на годишна база. Намалява и уловът 

 
47 По данни на Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад `2021) 
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на бяла пясъчна мида - с 9,9%, до 462,2 тона, докато този на черна морска мида 

нараства почти два пъти, достигайки 48,08 тона. 

 

Фигура 2.3.1. Общ улов на риба и други водни 

организми в Черно море в страната за периода 2017-

2020 г. (тона)48 

През 2020 г. уловът на 

проходни видове риба 

(карагьоз) в Черно море е в 

размер 15,8 тона, което е с 

38,1% по-малко на годишна 

база (фигура 2.3.1.).  

Отчетеният общ стопански 

улов на риба и други водни 

организми за първите пет 

месеца на 2021 г. възлиза на 3 

379,49 тона, отбелязвайки 

ръст от 79,2% спрямо същия 

период на 2020 г., като уловът 

в Черно море нараства с 

80,1%, до 3 356,7 тона. 

 

 

Посоченото показва бурното развитие на отрасъла в периода на постепенно 

адаптиране в новите условия и възстановяване на икономиката от COVID-19. 

Основният вид от морските аквакултури, отглеждани в крайбрежните акватории 

на страната, е черната морска мида. През 2020 г. нейният добив за консумация се свива 

с 26,9% спрямо предходната година, до 2 140,8 тона. През 2021 г. по предварителни 

прогнози се очаква49 да бъде отбелязано нарастване на производството на аквакултури, 

стабилизиране на пазарната ситуация в страната и възстановяване на търсенето. За 

дългосрочното развитие на сектора допринасят изграждането на нови стопанства, както 

и модернизирането и увеличаването на производствени мощности. 

Относно търговията с риба и рибни продукти, през 2020 г. в страната са 

внесени общо 37 644 тона риба и рибни продукти. Това е с 12,7% по-малко на годишна 

база, като доставките на замразена риба, филета, солени и сушени риби, мекотели, 

водни безгръбначни намаляват, докато тези на жива, прясна и охладена риба, готови 

храни и консерви от риби и консервирани ракообразни и мекотели се увеличават50. 

Над 64% от общия внос на риба и рибни продукти през 2020 г. е от държави -

членки на ЕС. Доставките от Съюза се свиват с около 11% спрямо предходната година, 

 
48 Източник: ИАРА 
49 По предвиждания на Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад 

`2021).  
50 Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад `2021) 
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до 24 359 тона. Вносът на риба и рибни продукти от трети страни също намалява 

спрямо 2019 г. - с 15,9%, възлизайки на 13 285 тона. Подобно на предходни години, 

най-голям дял от общия внос на риба, водни организми и рибни продукти заема този на 

замразената риба. През 2020 г. вносът на замразена риба, с изключение на филета, 

намалява със 17,6% на годишна база, до 14 690 тона. 

През същата година общият износ на риба, други водни организми и рибни 

продукти е в размер на 15 140 тона - с 4,7% под нивото от 2019 г., най-вече вследствие 

на свитата реализация на замразена риба. По групи продукти, значителен спад на 

годишна база е регистриран при износа на ракообразни - с 54%, замразени риби 

(преобладаващо шпрот, трицона или цаца) - с 45,4% и водни безгръбначни, различни от 

ракообразните и мекотелите – с 38,6%, а по-умерен - при този на живи риби, пресни и 

охладени риби, сушени, осолени или пушени риби и консервирани ракообразни и 

мекотели - в рамките на 4,8% - 9,9%. От друга страна, експортът на готови храни и 

консерви от риби и хайвер нараства с 23,8%, а този на рибни филета и мекотели - 

съответно с 15,2% и 14,3%. Оттук е идентифициран и съществения потенциал и 

неоползотворена възможност за развитие на местната икономика на община Поморие 

чрез развитие на синята икономика и конкретно, чрез реализирането на симбиоза 

между различни отрасли, свързани с морето и базирани на морето, както в първичния, 

добивен сектор, така и в последващите – вторичен, индустриален и третичен сектор; 

реализирането на вериги на добавената стойност между различни участници в 

посочените сектори, както и развитието на релевантни високотехнологични 

икономически дейности, в частност и в повечето случаи, приложими спрямо 

промишления сектор в посока преработка и реализация на риба и други водни 

организми. В допълнение, на национално ниво стратегическата визия за сектор 

„Рибарство“ е насочена към превръщането му в конкурентоспособен, модерен и 

динамичен сектор, базиран на устойчиво развитие на рибарството, както и подобряване 

качеството на живот в рибарските области. 

На базата на проведен на национално ниво SWOT анализ за целите на 

Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-

2027 г.), адаптирано в контекста на местната икономика на община Поморие и 

релевантни спрямо нея могат да бъдат изведени следните силни и слаби страни, 

възможности и заплахи (Таблица №2.3.1.1.): 

 

Таблица 2.3.1. SWOT анализ на производството на аквакултури в контекста на местната 

синя икономика на община Поморие51 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Аквакултурите произвеждат 

продукти с високи хранителни, 

• Ниска конкурентоспособност като 

цяло на българската продукция на 

световния пазар (производство на 

 
51 Адаптация спрямо изведеното в Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в 

България (2021-2027 г.) 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

вкусови и здравословни качества. 

• Наличие в община Поморие на 

природни дадености (климатични, 

Черноморска акватория) за развитие 

на аквакултури. 

• Наличие на 3 язовира52, подходящи 

за рибовъдство. 

• Наличие на национално ниво на 

релевантни научни и образователни 

структури в сферата на 

аквакултурите53, с които да се 

реализират съвместни проекти, вкл. 

ИТИ. 

• Повишено търсене на продукция 

от аквакултури. 

• Добър имидж на българската 

продукция от аквакултури на местния 

и чуждите пазари. 

• Наличие на утвърдени външни 

пазари. 

малки обеми, неустойчивост в 

производството). 

• Недостатъчно взаимодействие 

между релевантни заинтересовани 

страни, в т.ч. изследователския сектор 

и бизнеса. 

• Ниско ниво на техническо 

оборудване в голяма част от фермите. 

• Слабо развита директна продажба 

„от фермата“. 

• Липса на квалификация и 

подобряване на нивото на 

техническите умения и 

технологичните знания на заетите в 

подсектора работници и специалисти. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Въвеждане на иновативни, 

перспективни и устойчиви практики и 

технологии в аквакултурата. 

• Възможност за развитие на 

марикултури в черноморски води. 

• Повишаване на професионалните 

умения на заетите в сектор аквакултури, 

посредством учение през целия живот и 

въвеждане на ноу-хау. 

• Финансиране на сектора със средства 

от европейски фонд за морско дело и 

рибарство, фючърсни и форуърдни 

сделки с изградена пазарна структура, 

• Системно и/или импактно 

замърсяване на водите. 

• Глобални климатични промени, 

което може да доведе до влошаване 

качеството, в частност, на морската 

вода за аквакултурите. 

• Повишена конкуренция на 

единния европейския пазар, 

Норвегия, Исландия, Турция и най-

вече внос на риба, нерибни 

хидробионти и техни продукти от 

ниския ценови сегмент от 

Индонезия, Виетнам, Китай, Чили и 

 
52 Виж по-долу в настоящия икономически анализ, при разглеждане на концесиите. 
53 В т.ч.: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет; Тракийски 

университет – Аграрен факултет; Лесотехнически университет – Факултет по горско стопанство; 

Институт по Рибарство и аквакултури, ССА, Пловдив; Институт по рибни ресурси, ССА, Варна; 

Институт по Океанология, БАН, Секция „Биология и екология на морето“ и Институт по 

биоразнообразие и екосистемни проучвания, БАН. 



65 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

съфинансиране на застрахователната 

премия и финансов инженеринг. 

• Диверсифициране на производството 

чрез култивиране на видове от високия 

ценови сегмент, с експортна насоченост 

и потенциал за промишлена преработка 

и развиване на туризъм. 

• Повишаване на добавената стойност 

на продукцията от аквакултури чрез 

извършване на дейности по първична 

преработка и маркетинг. 

• Разширяване на гамата от продукти, 

предлагани на международния и 

вътрешния пазари. 

• Подобряване кооперирането чрез 

организациите-носители на научен 

капацитет, браншовите структури, 

асоциации и организации на 

производители и други заинтересовани 

страни при разработване и реализиране 

на ИТИ в областта на синята 

икономика. 

• Създаване на организации на 

рибопроизводителите с цел 

промотиране и първа продажба на риба 

и рибни продукти 

• Развиване на директна продажба „от 

фермата“. 

• Ефективно промотиране на местни 

продукти. 

• Мултифункционално използване на 

басейновите стопанства за 

допълнителни алтернативни дейности и 

доходи. 

• Повишаване на добавянето на 

стойност към производството 

• Създаване на нови преработени 

продукти от произведени аквакултури. 

• Повишаване на дела на 

акваекологичните услуги от 

аквакултура. 

др. 

• Конфликт между различните 

ползватели на водните 

ресурси (електроенергия, напояване, 

питейни нужди, аквакултури, 

риболов). 

• Високо ниво на бракониерството. 

• Ниска квалификация на работния 

персонал в индустриалните 

стопанства. 

• Застаряваща работна сила и 

трудности в намирането ѝ. 

• Ниска възвращаемост на 

инвестициите (печалба) в 

производство на черна морска мида. 

• Недиверсифициран износ на 

продукти от аквакултури. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Популяризиране на еко- и 

риболовния туризъм. 

 

На тази основа, част от решенията за местно икономическо развитие на 

територията на община Поморие в периода до 2027 г., конкретно в посока 

осъществяването на преход от „син растеж“ към устойчива синя икономика, са 

базирани на решения спрямо устойчивия растеж на аквакултурите, сред които: 

• Ориентиране към устойчиви производства, щадящи експлоатацията на 

водните ресурси и околната среда; 

• Създаване на нови центрове за разработване на съвременни 

биотехнологични решения за морската и консервационната аквакултура, 

вкл. създаване на маточни стада от местни популации, разработване на 

биотехнологии за изкуствено размножаване, селекция на нови породи и 

запазване на генетичното богатство на съществуващите стада от диви и 

култивирани видове риби и други водни организми. На тази основа, създаване 

на предпоставки и условия за диверсификация на производството от 

марикултури, както на местно, така и на регионално ниво; 

• Развитието на морската аквакултура в България, и в частност, в Черноморската 

акватория на община Поморие може да се осъществи чрез създаване на 

експериментална база и имплементиране на научните резултати в 

производството чрез създаване на spin-off и start-up предприятия. По този 

начин ще бъдат скъсени дистанциите по веригата: научни разработки – 

реалното производство – бизнес. 

• Разнообразие на формите под които продуктите от аквакултури се 

предлагат на пазара, при съобразяване на търсенето на същия, в т.ч. 

популяризирането и налагането на местната продукция от аквакултури може да 

се осъществи чрез информационни кампании, устойчивост на предлагането 

(целогодишно vs. Никулден), въвеждане на нови форми на търговия и 

предлагане на продуктите от подсектора - фермерски пазари, мобилни магазини, 

онлайн магазини, ресторанти, предлагащи продукция на място във фермата, 

директна продажба от фермата и др. 

• Насърчаване и създаване на възможност за преминаване към устойчива 

хранителна система като част от европейската стратегия „от фермата до 

трапезата“. По този начин ще бъдат възнаградени онези местни фермери, рибари 

и други оператори от хранителната верига, които вече са преминали прехода 

към устойчиви практики, дават възможност за преход на останалите и създават 

допълнителни възможности за своя бизнес. 

• Включване на принципите на кръговата икономика в подсектор 

Аквакултури - отглеждане на местни видове риби и други водни организми, 

преработка на отпадните продукти от производството за получаване на биогаз, 



67 

 

използване на ВЕИ и др. – с това ще се постигне висока икономическа 

ефективност, както и висока екологична и социална добавена стойност.  

• Диверсификация на производствените и търговски дейности на 

операторите в сектор аквакултури, която е солиден инструмент, осигуряващ 

във висока степен възможности за придаване на стойност, както на 

крайбрежните, така и на вътрешните зони. Търговската диверсификация може да 

осигури допълнителни източници на доходи за производителите. Този тип 

дейности може да включва интегрирането на производството на аквакултури с 

туристически дейности – риболов, детски обучителни тематични лагери и 

събития. С потенциал за принос към повишаване на конкурентоспособността са 

и дейностите, водещи до утвърждаване на скъсяване на веригите на доставка. 

Това може да включва както директна продажба на потребители на мястото на 

производство или чрез предоставяне на продукцията на местни училища, 

болници и други подинституции, така и колективни директни продажби чрез 

обединение на производители, предлагащи по-голяма като количество обща 

продукция. Съществена роля в процеса на развитие на интегрираните дейности в 

сектора следва да има местната инициативна рибарска група (МИРГ-Поморие), 

както и организации на производителите. 

 

Оттук, ползите от развитието на подсектор Аквакултури засягат косвено, но с 

голямо влияние, развитието на други сектори от местната икономика и обществено 

развитие, като туризма във всичките му аспекти – морски, селски, екологичен, 

културен и т.н., и допринасят за по-здравословния начин на живот на населението. 

В допълнение, местното развитие на рибарството и аквакултурите в периода до 

2027г., следва да се реализира в съответствие с новият подход за устойчива синя 

икономика в Европейския съюз и трансформиране на синята икономика за 

устойчиво бъдеще. „Синият растеж“ е дългосрочна политика на Европейския съюз в 

подкрепа на устойчивия растеж на морския сектор. Нейната цел е да се справи с 

икономическите, екологични и социални предизвикателствата пред всички сектори на 

морската икономика.  

На 17.05.2021 г. в Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите54, 

Стратегията за син растеж е надградена чрез предложен нов подход за устойчива синя 

икономика в Европейския съюз и трансформиране на синята икономика на 

Европейския съюз за устойчиво бъдеще. Подходът обхваща четири компонента, 

представляващи по своето същество линии/стълбове на интервенции, а именно: 

• Осъществяване на прехода от „син растеж“ към „устойчива синя икономика“; 

• Трансформиране на веригите за създаване на стойност в синята икономика; 

• Подкрепа за развитието на устойчива синя икономика и 

• Създаване на условия за устойчиво управление. 

 
54 COM(2021) 240 final 
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За целите на ПИРО-Поморие, следва да се уточни, че в обхвата на синята 

икономика са включени всички секторни и междусекторни икономически 

дейности, базирани на или свързани с Черно море и бреговете му, които са 

групирани, съгласно приложената методология в Доклада за синята икономика на 

ЕС за 2021 г.55, а именно: 

• Дейности, базирани на морето: включват дейности, изпълнявани в морските и 

крайбрежните райони, като например морските живи ресурси (рибарството и 

аквакултурите), морски минерали, морска възобновяема енергия, обезсоляване, 

морски транспорт и крайбрежен туризъм. 

• Дейности, свързани с морето: включват дейности, които използват продуктите 

и/или произвеждат продукти и услуги от морето или дейностите, базирани на 

морето, като например преработка на морски дарове, биотехнологии, 

корабостроене и ремонт, пристанищни дейности, технологии и оборудване, 

цифрови услуги и др. 

 

Акцент е поставен върху дейностите от традиционната синя икономика, т.нар. 

„установени сектори“. Установените сектори, характерни за синята икономика, 

обхващат следните сектори, разделени на под-сектори: 

• Морски живи ресурси – 3 под-сектора: първично производство; преработка на 

рибни продукти; разпространение на рибни продукти; 

• Морски неживи ресурси – 2 под-сектора: нефт и газ; други минерали; 

• Морска възобновяема енергия – 1 под-сектор: офшорна вятърна енергия; 

• Пристанищни дейности – 2 под-сектора: товари и складиране; пристанищни и 

водни проекти; 

• Корабостроене и ремонт – 2 под-сектора: корабостроене; оборудване и 

машини; 

• Морски транспорт – 3 под-сектора: пътнически транспорт; товарен транспорт; 

услуги за транспорт; 

• Крайбрежен туризъм – 3 под-сектора: настаняване; транспорт; други свързани 

услуги. 

 

Добивна промишленост 

 

Добивната промишленост е свързана с дейността на „М-Поморийски солници“ 

ЕАД. Дейността на предприятието е свързана с добив на морска кристална сол чрез 

естествено слънчево изпарение на морската вода в Поморийските солници. 

Предприятието добива около 30 хил. тона сол на сезон. Освен морска сол, също като 

вторични продукти се добива луга за зимно поддържане на пътищата, медицинска луга, 

 
55 The EU Blue Economy Report 2021 - https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en  

https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
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брикети сол за животновъдството и др. Поморийските солници са разположени между 

гр. Поморие и гр. Ахелой. 

 

2.3.2. Вторичен индустриален сектор  

(Сектори C, D и Е, съгласно КИД-2008, в т.ч. преработваща промишленост (Сектор С), 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива (Сектор D) и доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване (Сектор Е) 

В икономическия профил на общината са представени сектори и икономически 

дейности, за които са налице определени ресурси и традиции в развитието им. 

Общината е специализирана в няколко индустриални направления, които се основават 

главно на използването на местната суровинна база като производството на храни и 

напитки, солодобив, металообработване и др. 

Вторичния индустриален сектор, спрямо класификацията и групирането на 

икономическите дейности по методологията на НСИ, приложена в КИД-2008, обхваща 

три отрасъла: преработваща промишленост (Сектор С), производство и разпределение 

на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (Сектор D) и доставяне на 

води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (Сектор Е). 

Управлението на някои от икономическите дейности в съответните отрасли се 

осъществява от търговски дружества – монополисти. От икономическите дейности, 

включени в сектора основно значение има преработващата промишленост. 

 

Преработваща промишленост 

 

Преработващата промишленост включва различни по своя характер 

икономически дейности. Тя осигурява заетост на част от работната сила в общината. 

Към 2018 г. в преработващата промишленост са наети общо 671 д, или 13,2% от всичко 

наетите в общината. 

В структурата на преработващата промишленост водеща е дейността 

„Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“. Традиционно община Поморие 

е специализирана във винопроизводството. Това е резултат от благоприятните почвено-

климатични условия за развитие на лозарството и многовековните традициите във 

винопроизводството. 

Към 2018 г. на територията на общината функционират няколко винарни. От тях 

най-голяма и известна е фирма „Черноморско злато“ АД, гр. Поморие. Тя е наследник 

на първия Кооператив на гроздо-производителите и вино-производителите, създаден 

през 1924 г. в град Поморие. Фирмата е един от големите работодатели в общината. 

На територията на общината извършват дейност и няколко по-малки 

производители на вина – „Бойар“ ООД – гр. Поморие, „Винарска изба 2002 – 
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Каблешково“ в гр. Каблешково, винарна „Южно злато“- гр. Поморие, винарна „Лозина 

естейт енд Уайнселлар” АД – гр. Поморие, винарна „Тохун“ – гр. Поморие. Почти 

всички производители на вина имат собствени лозови масиви, като освен това 

изкупуват грозде и от земеделски стопани отглеждащи лозя. 

В икономическата дейност „Производство на храни, напитки и тютюневи 

изделия“, освен винопроизводството са представени и няколко фирми за 

производството на хляб и хлебни изделия, на сладкарски изделия, на безалкохолни 

напитки и др. 

Другите производства на промишлеността в общината са свързани с 

производството на изделия от технически въглен (графитни четки, четкодържатели за 

ел. машини, контактни тела на сребърна основа, контактни елементи и възли). Същото 

е локализирано в гр. Каблешково. 

Икономическата дейност „Производство на облекла“ е свързана с дейността на 

две фирми - „Линекс Стил“ ЕООД и „Аванград Текс“ ЕООД. И двете фирми са 

разположени на територията на гр. Поморие. 

Икономическата дейност „Инсталиране на машини и оборудване“ от сектор С 

„Преработваща промишленост“ е свързана с предоставянето на индустриални услуги 

по инсталиране и поддръжка на климатична и хладилна техника на разнообразни 

бизнес оператори (хотели, ресторанти, търговски обекти и др.), сред които: монтаж, 

гаранционно обслужване и сервиз на хладилна и климатична техника; изграждане, 

доставка и монтаж на хладилни камери и др., като лидер на регионалния пазар е „Зои-

клима“ ЕООД. В гр. Поморие фирмата разполага с търговски обект, където се извършва 

основната част от продажбите, а в новосъздаден център за климатична и хладилна 

техника на територията на гр. Каблешково, местност „Минералния извор“, е 

разположена модерна сервизна база, складова база, както и халета за ремонт на 

автомобилни и автобусни климатични системи. 

Оттук, за развитието на промишления сектор са идентифицирани съществени 

предпоставки и условия в посока създаването на нови и/или надграждането на 

съществуващи индустриални зони, паркове и сходни територии, както на местно 

ниво, на територията на общината, така и на регионално ниво чрез съвместни, 

партньорски инициативи със съседни общини, в т.ч. Община Бургас в посока 

интегритет и промишлена симбиоза между дейностите, осъществявани от различни 

заинтересовани страни и бизнес контрагенти. 

 

2.3.3. Третичен обслужващ сектор  

(Сектори F, G, H, I, J, К, L, M, N, P, Q, R и S съгласно КИД-2008, в т.ч. строителство 

(Сектор F), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (Сектор G), транспорт, 

складиране и площи (Сектор H), хотелиерство и ресторантьорство (Сектор I), създаване 

и разпространение на информационни и творчески продукти; далекосъобщения (Сектор 

J), финансови и застрахователни дейности (Сектор К), операции с недвижими имоти 

(Сектор L), професионални дейности и научни изследвания (Сектор М), 
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административни и спомагателни дейности (Сектор N), образование (Сектор Р), 

хуманно здравеопазване и социална работа (Сектор Q), култура, спорт и развлечения 

(Сектор R) и други дейности (Сектор S) 

Третичния обслужващ сектор, спрямо класификацията и групирането на 

икономическите дейности по методологията на НСИ, приложена в КИД-2008, обхваща 

отрасли търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (Сектор G), транспорт, 

складиране и площи (Сектор H), хотелиерство и ресторантьорство (Сектор I), създаване 

и разпространение на информационни и творчески продукти; далекосъобщения (Сектор 

J), финансови и застрахователни дейности (Сектор К), операции с недвижими имоти 

(Сектор L), професионални дейности и научни изследвания (Сектор М), 

административни и спомагателни дейности (Сектор N), образование (Сектор Р), 

хуманно здравеопазване и социална работа (Сектор Q), култура, спорт и развлечения 

(Сектор R) и други дейности (Сектор S).  

Ръстът в броя на предприятията е най-силно подчертан в третичния сектор 

(„Услуги“). Това е характерно главно в икономически дейности (отрасли) като 

„Хотелиерство и ресторантьорство“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, 

“Операции с недвижими имоти”, „Строителство“ и др. Водещи функции от 

икономическите дейности в социално-икономическия профил на община Поморие има 

дейността „Хотелиерство и ресторантьорство“ (Туризъм). 

В третичния икономически сектор се включват дейности, които са с подчертан 

обслужващ характер. Една част от тях попадат в обхвата на бюджетните услуги. Такива 

са образованието, здравеопазването, дейностите по социално подпомагане, 

културата, спорта, държавното управление. Другата част от дейностите, също с 

обслужващ характер, се развиват на пазарни принципи. Към тях спадат дейности като: 

Хотелиерство и ресторантьорство (Туризъм); Транспорт, складиране и пощи; Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети и др. 

 

Хотелиерство и ресторантьорство (туризъм) 

 

Общата характеристика на икономиката на община Поморие показа, че това е 

водеща икономическа дейност не само в третичния сектор, а в местната икономика. 

Туризмът идентифициран като икономическата дейност „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ е с традиции в общината. Това се дължи на влиянието на 

благоприятните фактори за развитието на тази дейност – наличие на туристически 

ресурси и провеждана политика от страна на местни органи на властта и на бизнеса. 

Развитието на туризма в местната икономика са резултат от наличието на 

разнообразни и качествени туристически ресурси, а именно: 

• Туристически ресурси с физикогеографски (природен характер) – морско 

крайбрежие с пясъчни плажни ивици (в землището на гр. Ахелой, Поморийска 

коса и др.), езеро, планински релеф (сев.- изт. склонове на Айтоска и част от 
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Еминска планина), Поморийското езеро, природни забележителности в 

землищата на гр. Поморие и селата Горица и Гълъбец и др. 

• Туристически ресурси с балнеоложки характер – лечебна луга от 

Поморийското езеро. 

• Туристически ресурси с антропогенен характер – архитектурен резерват 

„Стари поморийски къщи“, манастир „Св. Георги“ и стари църкви, Антична 

купулна гробница, „Конак чешма“ (в землището на гр. Каблешково) и др. 

Водещото място на икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ 

в икономиката на общината се подкрепя от факта, че 1052 лица са ангажирани в 

туризма през 2018 г., което е 27,65% от общия брой наети през 2018 г.56  

Развитието на туристическия сектор е свързано и с изградената туристическа 

инфраструктура, включваща разнообразни по вид места за настаняване, заведения за 

хранене, туроператорски фирми и др. По данни на Регистъра на туристическите 

туроператори на територията на община Поморие извършват дейност 39 

туроператорски фирми. По данни на НСИ в хотелиерството и ресторантьорството през 

2019 г. оперират 295 фирми, което е с близо 27% повече спрямо броя им през 2014г., а 

местата за настаняване са 48. 

Легловата база по брой на местата за настаняване бележи тенденция на 

намаляване през анализирания ретроспективен период 2014-2019 г., същевременно по 

брой на леглата в местата за настаняване бележи ръст от близо 22% за 2019 г. спрямо 

2014 г. НСИ публикува информация за легловата база в местата за настаняване с 

капацитет над 10 легла. Това са хотели, вилни и туристически селища, хижи и др. (без 

къщи за гости, самостоятелни стаи, къмпинги, бунгала, вили и др.). От местата за 

настаняване, най-голям дял заемат хотелите. Броят, капацитетът на местата за 

настаняване (с над 10 легла) и икономическите показатели от дейността им са посочени 

в следната таблица: 

 

Таблица 2.3.2. Брой, капацитет и икономически показатели от дейността на местата за 

настаняване в община Поморие – 2014 и 2019 г.57 

Показател 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Места за настаняване (брой) 58 48 47 50 49 48 

Легла в места за настаняване (брой) 4309 3920 3665 3674 3830 5238 

Реализирани нощувки в места за настаняване 

(общ брой) 

271 

113 

234 

392 

271 

877 

274 

659 

282 

687 

390 

896 

Приходи от нощувки  в места за настаняване 

(общо, хиляди левове) 
9 799 9 151 10 663 11 285 13 900 16 303 

 
56 Източник: 265 Истории за икономика, ИПИ, https://265obshtini.bg/map/37  
57 По данни на НСИ. 

https://265obshtini.bg/map/37


73 

 

Данните за дейността на местата за настаняване за 2019 г. показват, че 41,54% от 

пренощувалите лица са чуждестранни туристи. Те реализират и преобладаваща част от 

приходите от нощувки в местата за настаняване, което се дължи на по-дългия им 

престой в сравнение с българските туристи. 

Освен в средствата за подслон леглова база се предлага и в местата за 

настаняване. Такива са: почивните станции; къщите за гости; апартаментните 

туристически комплекси; бунгалата; къмпингите и др. 

На територията на общината, в Туристическия регистър към 2021 г. са вписани 

43 къщи за гости. Те са основно в гр. Поморие, гр. Ахелой и гр. Каблешково. В гр. 

Поморие са и 8 от действащите почивни станции. Апартаментните туристически 

комплекси са 2 – „Сънсет Ризорт“ в гр. Поморие и „Мидия Гранд Ризорт“ в гр. Ахелой. 

С представителен характер от средствата за подслон са висококатегорийните 

хотели. Такива са: „Гранд хотел Поморие“ (разположен в североизточната част на гр. 

Поморие между бреговете на Соленото поморийско езеро и Черно море); Спа- хотел 

„Сейнт Джорж“ (в старата на част на Поморие между пешеходната алея и крайморския 

булевард); Хотел „Сънсет Ризорт 5“(включва от 5 апартхотела и 6 луксозни булевардни 

вили, разположени в непосредствена близост до плажната ивица); „Интерхотел 

Поморие“ и др. Общия брой на хотелите в община Поморие по данни на Туристическия 

регистър към 2021 г. е 21. 

Заведения за хранене и развлечения. Те имат своите важни функции за развитие 

на туризма. Диференцират се на две основни групи – заведения за основно хранене – 

(ресторанти и заведения за бързо хранене) и заведения за развлечения (барове, 

дискотеки, кафе-сладкарници, питейни заведения. 

В Туристическия регистър към 2021 г. са включени 64 ресторанта, 71 заведения 

за бързо хранене, 21 кафе- сладкарници и 28 питейни заведения. Не малка част от 

местата за сядане (в основна зала и на открито) на всички заведения за хранене и 

развлечени са в средствата за подслон и местата за настаняване. 

Част от заведенията за хранене и за развлечения са в структурата на хотелите. 

Друга част от тях са разположени в части от населените места с повишена активност – 

обслужващи центрове, търговски улици и др. 

 

Други елементи на туристическата инфраструктура 

 

Инфраструктурата на туризма, освен местата за настаняване, включва и редица 

други компоненти – туроператорски фирми и туристически агенти, валутни обменни 

бюра, информационни центрове, музеи и редица други. Към 2021 г. на територията на 

община Поморие са регистрирани 23 туроператорски фирми. Повечето от тях (12 бр.) 

имат регистрация и за туристически агенти. Допълнително осъществяват дейност и 19 

туристически агенти. 
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В териториален аспект, туристическата инфраструктура е локализирана в 

няколко населени места с развити туристически функции. Освен общинския център, 

туристическа дестинация е и гр. Ахелой. През последните години като бъдещи 

туристически дестинации на територията на общината се очертават и населени места в 

тилната част на крайбрежието. С потенциал за това са гр. Каблешково, селата Медово, 

Горица, Александрово, Бата, Гълъбец, Козичино. 

 

Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 

 

Търговските обекти със структуроопределящ характер са основните елементи 

при формиране на тази икономическа дейност от третичния сектор на местната 

икономика, като същите показват добри икономически резултати в анализирания 

период. Инфраструктурните обекти – магазини, автосервизи и други са свързани със 

задоволяване на масови потребности на населението. Това е и предпоставка за 

функционирането на голям брой предприятия и заети лица. Предприятията в основната 

си част са от типа „микро“ (с брой на заетите до 9 души). Данните за броя на наетите 

лица показват, че търговията и сервизните услуги са на второ място след туризма. Към 

2018 г. в разглежданата икономическа дейност са наети 756 д., или от общо наетите в 

общинската икономика. Същевременно, по брой на предприятията, най-голям е броят 

на предприятията, функциониращи в сферата на търговията и ремонта на автомобили и 

мотоциклети (767 предприятия през 2019 г.), които са 1,6 пъти повече спрямо тези, 

функциониращи в туризма (295 предприятия). От структуроопределящите търговски 

обекти на територията на гр. Поморие функционират 2 обекта – хипермаркети на 

БИЛЛА и ЛИДЛ. 

 

Транспорт, складиране и пощи 

 

За разглеждания период тази икономическа дейност е със стабилни показатели. 

На територията на общината като основен вид транспорт е представен автомобилния. 

Развити са товарния и пътническия (автобусен и таксиметров) транспорт. 

Морският транспорт е свързан с дейността на пристанище Поморие. То е със 

статут на рибарско пристанище. Разполага с 2 корабни места с дължина на кейовете 435 

м. Дълбочината на газене е 7,2 м. Пристанището функционира главно като 

туристическо - обслужва малки пътнически корабчета и яхти, както и риболовни лодки. 

През 2007 г. ж.п. линия Бургас – Поморие престава да функционира. Така 

железопътния транспорт в община Поморие остава в миналото. 

Пощенските съобщения са свързани с дейността на ДП „Български пощи“. Те 

поддържат пощенски станции във всички населени места в общината. Пощенски и 
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куриерски услуги извършват и частни куриерски фирми, които имат офиси в гр. 

Поморие. 

През 2019 г. 89 предприятия осъществяват дейности по транспорт, складиране и 

пощи в общината, като броя им спрямо 2014 г. е намалял със 7 предприятия.  

 

Строителство 

 

Строителството, разглеждано като икономическа дейност в сектор „Услуги“ е 

свързано с дейността на няколко фирми. Те осъществяват различни строителни работи 

в сферата на жилищното, туристическото, пътното и др. видове строителство. Като 

критерий за мястото на строителството в икономиката на общината може да се 

използва броят на наетите лица. През 2018 г. в тази дейност са били наети 386 души, 

което в сравнение с 2014 г. (534 души) е със 134 души по-малко. Една от причините за 

това, освен затихването на строителството на обекти на туристическата 

инфраструктура е и включването в строителни дейности на фирми, регистрирани в 

други общини. По брой на предприятията, функциониращи в строителството, 

тенденцията е същата. През 2019 г. 85 фирми работят в сектора, като броя им спрямо 

2014 г. е намалял с близо 30%. 

Като цяло, и в национален мащаб секторът на услугите е най-динамично 

развиващият се сектор на икономиката. Неговият дял в БДС на ЮИР за 2017 година е 

48.0%, като в национален план участието му е 6.7%. По дял на услугите в развитието на 

икономиката област Бургас изпреварва следващата област Стара Загора почти два пъти 

и от четири до почти шест пъти областите Сливен и Ямбол. Причините за това са 

много, но главно влияние оказва високият дял на туризма, на транспорта и други 

дейности от обслужващата сфера. 

Важно място в стопанската структура на ЮИР, както и в тази на община 

Поморие, като част от него, има туризмът. Основните фактори за неговото развитие са 

атрактивността на природните обекти /плажни ивици, морска вода и др./, 

антропогенните ресурси /църкви и манастири, исторически местности и др./, наличието 

на разнообразни производства на храни и напитки и др., като конкретно за община 

Поморие, допълнителни фактори с балнеологично значение са наличието на извори на 

минерална вода, Поморийското езеро, както и естествените лечебни  фактори, 

комбиниращи море и лиманно калонаходище, които са съществени за развитието на 

SPA&Wellness туризма. В тази връзка, следва да бъде отбелязано, че съгласно 

класификационната система за оценка на състоянието на крайбрежните води на база 

физикохимични елементи за качество, две водни тела в обхвата на Поморие са в добро 

състояние на база общо състояние: BG2BS000C1108 (Св. Влас - Поморие) и 

BG2BS000C1208 (Поморие – Сарафово). Развити са както международният, така и 

вътрешният рекреационен туризъм.  
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Въпреки интензивното туристическо развитие на крайбрежието на територията 

на ЮИР, идентифицирано е че има неусвоени ресурси и ненапълно използвани 

възможности. Към недостатъчно усвоените туристически ресурси на крайбрежието в 

ИТСР-ЮИР са посочени минералните извори, които позволяват съчетание на 

климато и балнеолечение, като сред изброените са съседните общини Поморие и 

Бургас, от където е изведен потенциал за реализация на съвместни междуобщински 

инициативи чрез интегрирани териториални инвестиции по тази линия. В допълнение, 

сред дефинираните от Министерство на туризма седем национални балнео и СПА 

дестинации58 фигурира Черноморската балнео и СПА дестинация (Черноморска 

СПА Ривиера), обхващаща: Шабла - Русалка -  Балчик- Балчишка Тузла - Албена - 

Кранево -  Златни пясъци - Ривиера - Св. Св. Константин и Елена - Варна – устие на р. 

Камчия - Поморие – Бургас - Бургаски минерални бани.  

По линия развитието на винено-културния туризъм също са идентифицирани 

неоползотворени възможности, включително и чрез реализиране на интегрирани 

териториални инвестиции между различни заинтересовани страни, като в случая, 

съотносима е дефинираната от Министерство на туризма дестинация за винено-

културен туризъм Дестинация - Южно черноморие59. В дестинацията са включени 

населени места от общините Бургас, Несебър, Поморие, Созопол и Царево със своите 

кулинарни шедьоври, характерни вина и забележителности, сред които Поморие се 

отличава с Античната куполна гробница и Шардонето си. Гробницата е единствена по 

рода си на Балканския полуостров. Архитектурата и градежът й и до днес впечатляват с 

перфектното изпълнение. Много архитекти от цял свят изучават гробницата, за да 

разгадаят тайната на гъбообразния й купол. Обявена е за архитектурно-строителен 

паметник. Относно виненият туризъм, Черноморското крайбрежие предлага най-

добрите условия за отглеждане на бели винени сортове. Много от добрите български 

вина се раждат от сортовете Шардоне, Алиготе, Димят, Ризлинг, Траминер, Мускат, 

Отонел, Тамянка, Юни Блан, Совиньон Блан. Произвеждат се и фини отлежали 

брендита създадени по класическа конячна технология.  

След подходяща реклама и нови бази идентифицираните неоползотворени 

възможности биха привлекли, както много български, така и много чуждестранни 

туристи. 

В тази връзка, в ИТСР-ЮИР се предвижда да се повиши качеството и 

добавената стойност на предлаганите туристически услуги чрез възстановяване на 

местните морски пътнически превози от Бургас до Варна, Несебър, Поморие, 

Черноморец и Созопол поне през летния сезон, както и развитие на водните 

спортове и свързаните с тях услуги: яхтинг, спортен риболов, подводно плуване, 

морска археология и др. 

В допълнение, релевантно към икономическото развитие на община Поморие, в 

частност и туризма, по отношение на пътната инфраструктура през плановия период 

съгласно ИТСР-ЮИР се предвижда реализирането на Проект „Регионална мрежа 

 
58 https://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum  
59 https://www.tourism.government.bg/wine-destinations/6175  

https://www.tourism.government.bg/bg/pages/destinacii-za-balneo-i-spa-turizum
https://www.tourism.government.bg/wine-destinations/6175
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Бургас“ за изграждане на четирилентови пътища между общинските центрове и 

областния град Бургас по направленията Бургас – ГКПП „Малко Търново“, Бургас – 

Средец, Бургас – Айтос, Бургас –Созопол-Приморско, Бургас –Поморие –Несебър, 

както и възможности да се проектират велоалеи и отбивки към различните малки 

населени места. Това ще даде възможност за реализация на регионални проекти за 

осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие на региона чрез 

подобряване на инфраструктурата. 

Обобщено, изводите от структурния анализ на икономиката на Югоизточен 

район60 показват, че съществуват тайно установени пропорции в развитието на трите 

икономически сектора (първичен, вторичен и третичен), които ще се запазят и през 

новия планов период. 

 

2.4. Общински предприятия и концесии. Търговски дружества с 

общинско участие 

 

Община Поморие има създадени и функциониращи четири общински 

предприятия, създадени по Закона за общинската собственост: 

• Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ 

• Общинско предприятие „Социално обслужване“ 

• Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти“ 

• Общинско предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни 

дейности“ 

 

Към 2022 г. три имота – публична общинска собственост са предоставени от 

Община Поморие на концесии61, както следва: 

1. Язовир „Чаталдере“, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност 

„Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС №326/18.08.1999г., 

съставляващ поземлен имот №000046, с площ 22,042дка. 

2. Язовир „Читакдере“, находящ се в землището на гр. Каблешково, местност 

„Бадемите“, собственост на Община Поморие съгласно АПОС №327/18.08.1999г., 

съставляващ поземлен имот №000047, с площ 7,288дка. 

3. Язовир „Емирско“, находящ се в землището на с Белодол, собственост на Община 

Поморие съгласно АПОС №324/18.08.1999г., съставляващ поземлен имот №000091, с 

площ 29,978дка. 

 
60 ИТСР-ЮИР. 
61 По данни, поместени в Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община 

Поморие за 2022 г. 
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От предоставените на концесия три язовира, приходите за 2021 година са в 

размер на 9 054,24 лв. Представено в относителни величини, приходите от концесии в 

структурата на приходите от общинска собственост са с най-малък относителен дял и 

заемат скромните 0,98%, доминирани от приходите от наеми – с 14,76% дял и 

приходите от разпореждане – с дял от 84,26%.62 

Община Поморие има капиталово участие в 10 търговски дружества , както 

следва63: 

• „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, ЕИК 

102618523. Общината е едноличен собственик на капитала. Дружеството 

осъществява болнична помощ; 

• „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, ЕИК 102618548. Общината е 

едноличен собственик на капитала. Дружеството осъществява специализирана 

извънболнична медицинска дейност; 

• „Общински аптеки“ ЕООД, гр. Поморие, ЕИК 102086650. Общината е 

едноличен собственик на капитала. Дружеството извършва търговия на дребно с 

фармацевтични стоки. 

• „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности“ ЕООД, ЕИК 200882315. 

Общината е едноличен собственик на капитала. Дружеството осъществява 

стопанисване, поддържане и управление на пазари, търговски зони, рие, 

микропазари, тържища, както и предоставянето за стопанисване и управление 

общинско движимо и недвижимо имущество и др. 

• „Спортс пропърти мениджмънт Поморие“ АД, гр. Поморие, ЕИК 102836116. 

Общината притежава 50,45% от поименните акции. Прекратена дейност, 

свързана със спорта. 

• „Кабланд“ ООД, гр. Поморие, ЕИК 102922800. Общината притежава 20% от 

дяловете. Предмета на дейност е проектиране, строеж и експлоатация на 

ваканционно – развлекателен голф комплекс. 

 

Община Поморие притежава дялове и акции в предприятия в страната, 

представляващи малцинствени участия в капиталите им: 

• „Хоризонт“ АД, гр. Поморие, ЕИК 812117179. Общината притежава 3,46% от 

поименните акции   

• „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД, 

ЕИК 102274111. Общината притежава 0,60% от поименните акции. Дружеството 

осъществява болнична помощ;  

• „Общинска банка“ АД, гр. София, ЕИК 121086224. Общината притежава 0,02% 

от поименните акции.  Дружеството осъществява банкова дейност. 

• „Слънчев бряг холдинг“ АД, ЕИК 102184240. Общината притежава 100 акции. 

 
62 По данни, поместени в Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община 

Поморие за 2022 г. 
63 По данни от Община Поморие 
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2.5. Индустриални зони и паркове. Регионална специализация и 

регионална клъстеризация 

 

На ниво ЮИР, конкретно на територията на област Бургас64 е развит 

„Индустриален и логистичен парк Бургас“, като в икономическата зона НКИЗ е 

собственик на 51% от капитала, а община Бургас на останалите 49%. В тази връзка в 

ИТСР-ЮИР е идентифицирана възможност за развитие на региона чрез изграждане на 

индустриални и високотехнологични зони и паркове, като по Цел 1.1.3. на стратегията е 

предвидено създаването на нови индустриални зони с фокус към инвеститори в 

логистични бази и екологично чисти, високо технологични производства, които 

създават устойчива заетост и гарантират високо заплащане, и които са важен фактор за 

развитие на Югоизточен район, в т.ч.: 

• Шест нови индустриални зони ще бъдат обособени и съоръжени през 

следващите години в Бургас - „Меден рудник“, Долно Езерово, Равнец, Девети 

километър, Черно море и разширение на промишлена зона Север. Вече са 

приключили процедурите по отчуждаване на терени, смяна на предназначението 

им и обособяването им в парцели за бизнес и индустрия; 

• Втора фаза на „Индустриален и логистичен парк Бургас“ – съвместен проект на 

Община Бургас и Национална компания „Индустриални зони“ (НКИЗ) за 

създаване на съвременна нова бизнес зона върху площ от 600 декара – първи и 

втори етап. Избраната територия се намира между Пътен възел Юг и комплекс 

„Меден рудник“. 

 

Регионалната специализация, значима за местното икономическо развитие на 

община Поморие в периода 2021-2027 г. е съгласно два релевантни национални 

стратегически документа: Националната стратегия за малките и средните предприятия 

за периода 2021-2027 г. (НСМСП) и проекта на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация за периода 2021 г. – 2027 г. (ИСИС). 

Приоритетни спрямо регионалната приоритизация за територията на област 

Бургас съгласно НСМСП са, както следва: 

• Във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги: 

икономически дейности с кодове съгласно КИД-2008, попадащи в групи J62 

„Дейности в областта на информационните технологии“; M71 „Архитектурни и 

инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“ и J63 „Информационни 

услуги“; 

• В други сектори от преработващата промишленост: икономически 

дейности с кодове съгласно КИД-2008, попадащи в групи C10 „Производство на 

хранителни продукти“, C22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ и 

C25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“. 

 
64 Съгласно Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион. 
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Приоритетни спрямо регионалната приоритизация за територията на област 

Бургас съгласно проекта на ИСИС са тематични области „Мехатроника“, „Индустрия 

за здравословен живот и биотехнологии“, както и хоризонталната тематична област, 

приоритетна за Република България – „Чисти технологии, кръгова и 

нисковъглеродна икономика“. 

 

2.6. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Изводи: 

• близо 3,3% от наетите в област Бургас лица са ангажирани в общинската 

икономика на Поморие през 2019 г.; 

• с 1561 лв. е по-ниска средногодишната заплата в община Поморие спрямо тази в 

област Бургас, което на месечна база е със 130 лв. На тази основа може да се 

изведе, че в регионален контекст средната годишна работна заплата на наетите в 

община Поморие лица със сравнително константни темпове е догонила тези за 

област Бургас; 

• икономиката на община Поморие по размер на ПЧИ бележи негативна 

тенденция на намаляване след пика си през 2016 г. с реализирани чуждестранни 

инвестиции от над 18 293 хиляди евро, достигайки до отлив на такива през 2019 

г. По показателя, общинската икономика заема скромния дял от малко над 0,5% 

от областната икономика за предходната 2018 г.; 

• икономиката на община Поморие по разходи за придобиване на ДМА, повлияна 

от областната икономика бележи положителна тенденция на нарастване, 

достигайки до нива на разходите за ДМА от над 383 млн. лв. през 2019 г. По 

показателя, общинската икономика заема сравнително висок дял от близо 36,8% 

от областната икономика за 2019 г.; 

• в общинската икономика на Поморие през 2019 г. са реализирани разходи за 

НИРД в размер на 291 хил. лв. или близо 2,45% от областната икономика на 

Бургас; 

• на база наблюдаваното развитие на инвестиционната и иновационна активност в 

регионалния и областен контекст, безспорно не следва да се пренебрегва  

насърчаването на чуждестранните инвестиции, в посока на чиито пик, най-малко 

с нивата от 2016 г., общинската икономика следва да се цели, предприемайки 

релевантни мерки в периода до 2027 г., основно чрез създаване и устойчиво 

развитие на индустриални зони и паркове, и привличайки ключови, значими 

инвеститори на територията им; 

• през 2019 г. общинската икономика на Поморие генерира нетни приходи от 

продажби в размер на 315 549 хил. лв. или малко над 1,67% от областната 

икономика; 
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• през същата година дела на мирко-предприятията в общия брой на 

предприятията, функциониращи на територията на община Поморие е 96,16%, 

при дял на малките предприятия от 3,2% и средни предприятия – 0,65%. Оттук, 

на територията на общината е създадена и функционира местна 

предприемаческа екосистема, представлявана за 2019 г. от над 1900 микро-

предприятия, в които са заети над 53% от работещите на територията лица и 

съставляваща гръбнакът на местната икономика, от където и носеща съществен 

потенциал за последващо икономическо развитие в периода до 2027 г. 

• при проведения сравнителен анализ спрямо състоянието и тенденциите в 

развитието на местните икономики на съседните общини, и място на 

икономиката на община Поморие в териториалния контекст, са идентифицирани 

редица възможности и потенциали за развитие на територията, както по линия 

на икономиката, така и по линия на социалната сфера и предоставянето на 

съвременни, качествени публични услуги; 

• икономиките на Бургас, Руен и Несебър са сравнително по-отворени към 

чуждестранните пазари и външнотърговски ориентирани, докато тези на 

Поморие, Айтос и Долни Чифлик – по-ориентирани към вътрешните пазари. 

 

Идентифицирани проблеми: 

Различията в доходите на населението създава условия за социални неравенства 

и социално изключване, като поставя в риск от бедност големи групи от населението в 

общината; 

Необходимост от разширяване и подобряване на туристическата инфраструктура 

на територията на общината и в другите населени места извън гр. Поморие, с акцент 

върху повишаване броя на местата за настаняване; подобряване качеството на 

туристическото предлагане, както и други релевантни интервенции, и инвестиции в 

дейности по предлагане на конкурентоспособни местни туристически продукти и 

услуги;  

Необходимост от целенасочени инвестиции в посока повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика, в това число, релевантни инвестиции 

в индустриални зони, паркове и сходни територии, и превръщането им в ключови, 

регионални логистични и бизнес центрове; 

Необходимост от модернизиране и автоматизиране на преобладаваща част от 

местните предприятия с оглед подготовката им и прехода им към цифровизация на 

реалната икономика, включително: 

Необходимост от модернизиране на производствените структури в местното 

селско стопанство - фермерски стопанства и преработватели на селскостопанска 

продукция, както и необходимост от внедряване на иновативни решения в земеделската 

практика и изграждане на подходяща инфраструктура, в това число подобряване на 

съществуващата и/или изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура; 
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модернизация и внедряване на технологии за прецизно земеделие; внедряване на 

цифрови технологии в растениевъдството и животновъдството, и др.; 

Необходимост от подпомагане на човешкия и физическия капитал на местните 

предприятия с цел стимулиране внедряването от същите на цифровите технологии в 

бизнес процесите им, включително увеличаване на употребата на онлайн маркетинг и 

търговия, повишаване на нивото на информационна сигурност и подобряване на 

конкурентоспособността на продуктите им с оглед постигане на догонващ растеж на 

местното икономическо развитие и достигането му до нива, в унисон с целеположените 

такива, както на регионално ниво (ЮИР)65, така и на национално ниво66. 

 

Неоползотворени ресурси и потенциал за развитие: 

• съществен потенциал за икономическо развитие на територията чрез 

концентриране на мерки и интервенции в посока развитието му на база 

оползотворяване на местните ресурси, вкл. по линия на културно-историческо 

наследство, балнеология и калолечение и други, както и чрез развитие на 

креативните и рекреативни индустрии и устойчива синя икономика, в частта 

крайбрежен, морски туризъм и морски спортни дейности; 

• община Поморие в периода до 2027 г., в контекста на новия програмен период и 

дигитална трансформация на икономиката има съществен неоползотворен 

потенциал по линия на ИКТ и иновациите, произтичащи от тях, от където и 

възможности за бурно местно икономическо развитие чрез прилагането на ИКТ-

базирани решения във всички сфери на икономическите и обществени дейности; 

• индикация за реализирана в анализирания период технологична модернизация 

на икономическите дейности от страна на съответните бизнес оператори, от 

където, и местния потенциал за надграждането й в следващия период до 2027 г. 

с цел устойчиво икономическо развитие на територията; 

• съществен неоползотворен потенциал за развитие на общинската икономика на 

Поморие в периода до 2027 г. по линия на привличането на чуждестранни 

инвеститори и интернационализация на местните предприемаческа и 

промишлена екосистеми, на база на които, съответно чрез синергичен и лостов 

ефект да се повлияят положително и други икономически показатели, 

рефериращи пряко и косвено с ПЧИ; 

• възможности и потенциал за постигане на синергичен ефект чрез интегритет и 

съвместни инициативи между двата вида екосистеми и включените в тях 

заинтересовани страни, както на съответния териториален принцип, така и на 

регионален, следва да бъдат таргетирани и да се предприемат релевантни 

действия в посока оползотворяването им за местно и регионално икономическо 

развитие на територията; 

 
65 Съгласно предвиденото в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион. 
66 Съгласно предвиденото в Националната програма за развитие „България 2030“, П3 Интелигентната 

индустрия. 
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• по линия на индустриалното развитие на региона чрез съвместни инициативи 

със съседни общини, както чрез създаване на нови, така и чрез развитие на 

съществуващи индустриални зони, паркове и сходни територии, е 

идентифициран съществен потенциал и неоползотворени възможности, в т.ч. 

чрез прилагане подхода на четворната спирала и включването на различни 

заинтересовани страни; 

• потенциал и финансов капацитет за концентриране на повече усилия и ресурси в 

капиталови разходи и инвестиции в инфраструктурни и интегрирани проекти в 

посока развитие на територията, както в икономическата сфера, така и в 

социалната сфера чрез предоставяне на съвременни и качествени публични 

услуги; 

• идентифицирани са релевантни предпоставки и условия за развитие на 

устойчива синя икономика, както и за зелен и дигитален преход на местната 

икономика, гарантиращи нейната устойчивост, включително по време на и след 

възстановителния период от последиците от епидемиологичния взрив от Covid-

19; 

• съществен потенциал за местно икономическо развитие по линия на 

изграждането на вериги на добавената стойност между различни 

хоризонтално и/или вертикално свързани икономически контрагенти и/или 

заинтересовани страни, като и по линия на скъсяване на веригите на доставки 

за стимулиране на местното и регионалното мултисекторно икономическо 

развитие, включително чрез развитие на веригата: селско стопанство (вкл. 

земеделие и животновъдство) – местни продукти (вкл. преработени продукти от 

земеделието и животновъдството, и продукти от творческите индустрии и 

занаятчийството) – туризъм (вкл. хотелиерство и ресторантьорство); 

• наличие на редица неоползотворени ресурси и възможности за устойчива 

валоризация на специфичния потенциал на община Поморие за местно 

икономическо развитие на отраслите, свързани с туризма, в това число, чрез 

развитие на балнео (медикъл спа), SPA & Wellness, културно-познавателен 

(исторически, археологичен, фолклорен, фестивален, етнографски и 

поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски, велотуризъм (спортен), 

ловен, винен и гурме туризъм и др.; 

• възможности за развитие на устойчиво и диверсифицирано местно селско 

стопанство чрез приоритизирането на земеделието, спрямо което общината има 

традиции и потенциал за развитие, в това число на лозаро-винарския сектор. 

 

Възможности по линия на аквакултурите, вкл. марикултурите: 

• Въвеждане на иновативни, перспективни и устойчиви практики и технологии в 

аквакултурата. 

• Възможност за развитие на марикултури в черноморски води. 

• Повишаване на професионалните умения на заетите в сектор аквакултури, 

посредством учение през целия живот и въвеждане на ноу-хау. 
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• Финансиране на сектора със средства от европейски фонд за морско дело и 

рибарство, фючърсни и форуърдни сделки с изградена пазарна структура, 

съфинансиране на застрахователната премия и финансов инженеринг. 

• Диверсифициране на производството чрез култивиране на видове от високия 

ценови сегмент, с експортна насоченост и потенциал за промишлена преработка 

и развиване на туризъм. 

• Повишаване на добавената стойност на продукцията от аквакултури чрез 

извършване на дейности по първична преработка и маркетинг. 

• Разширяване на гамата от продукти, предлагани на международния и вътрешния 

пазари. 

• Подобряване кооперирането чрез организациите-носители на научен капацитет, 

браншовите структури, асоциации и организации на производители и други 

заинтересовани страни при разработване и реализиране на ИТИ в областта на 

синята икономика. 

• Създаване на организации на рибопроизводителите с цел промотиране и първа 

продажба на риба и рибни продукти 

• Развиване на директна продажба „от фермата”. 

• Ефективно промотиране на местни продукти. 

• Мултифункционално използване на басейновите стопанства за допълнителни 

алтернативни дейности и доходи. 

• Повишаване на добавянето на стойност към производството 

• Създаване на нови преработени продукти от произведени аквакултури. 

• Повишаване на дела на акваекологичните услуги от аквакултура. 

• Популяризиране на еко- и риболовния туризъм. 
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Раздел III. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

3.1. Демографски аспекти 

 

Демографската ситуация на община Поморие се определя от много фактори, 

обусловени от историческо развитие, социално-икономическо развитие, както и 

възрастова, полова, образователна, етническа структури на населението, раждаемост, 

смъртност, миграции и др. 

 

3.1.1. Брой и динамика на населението 

 

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Поморие 

към 2021г. населението наброява 27839 д. , което съставлява 6,8% от населението на 

област Бургас.  

 

Фигура 3.1.1. Динамика на населението на община 

Поморие за периода 2014-2021г. 

Общината се нарежда на трето 

място сред 13-те общини в 

областта по численост на 

населението и съставлява 0,4% 

от населението на страната.67 

Тенденцията за намаляване на 

населението на община 

Поморие се отчита за периода 

2014-2018г., след което 

започна ръст на населението. 

Към 2021г. населението е 

нараснало с 0,8% - 216 души 

спрямо 2014г. 
 

 

Според броя на населението община Поморие попада в категорията на малките 

общини (с население от 10 до 30 хил. д.), а общинския център – гр. Поморие – в групата 

на малките градове (с население от 10 до 30 хил. д.).Община Поморие е 

характеризирана като община с относително стабилно демографско развитие. Това 

показват и данните за общинския център. 

 

 
67 Източник: Данни от НСИ 
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Фигура 3.1.2. Население на област Бургас и община 

Поморие за периода 2014-2021г. 

 

Община Поморие е сред петте 

общини от област Бургас, 

които отчитат ръст в броя на 

населението за периода 2014-

2021г. – Камено, Несебър, 

Приморско и Созопол. За 

периода 2014-2021 г. 

тенденцията за увеличаване на 

населението е характерна, 

както за градското, така и 

селското население в община 

Поморие.  

 

Наличието на 3 града в селищната мрежа на общината дава отражение и върху 

структурата на населението по местоживеене. Над половината от него (69%) е 

локализирано в градовете на общината. За последните 6 години съотношението градско 

– селско население не се изменя съществено. В административния център на общината 

населението се е увеличило с 1,9%. 

 

Фигура 3.1.3. Развитие на броя на населението на ниво 

– община, град, села68 

За 2020г. относителният дял 

на градското население в 

община Поморие  е 69% при 

73% за страната и 76% за 

област Бургас. Делът на 

населението в селата на 

община Поморие е 31%. 

Разпределението на 

населението по населени 

места показва, че малко от 

50% от населението е 

съсредоточено в общинския 

административен център – гр. 

Поморие – 13 926 и се 

увеличава.  

Процесът, свързан с промените в броя на населението, разгледан по населени 

места показва, че същият е с различни измерения в отделните селища. Анализът на 

данните показва динамиката в броя на населението по населени места.  

 
68 Източник: Данни НСИ (2014-2020) 
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Населените места с отрицателна динамика, т.е. които губят от своето население 

са: с. Бата, с. Белодол, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. 

Порой. 

 

Фигура 3.1.4. Разпределение на населението на 

община Поморие по населени места (към 2014/2020г.) 

Селата стагниращо (запазващо 

нивото в броя на населението) 

демографско развитие за 

анализирания период са само: 

с. Александрово, село 

Габерово, с. Каменар (кв. на 

Поморие), с. Лъка, с. Медово 

и с. Страцин. От останалите 

населени места с по-голям 

спад в броя на населението са 

гр. Ахелой, с. Гълъбец, с. Бата, 

с. Порой. 
 

 

Таблица 3.1.1. Динамика на населението на община Поморие по населени места 2014-

2020 г. 69 

 населено място/година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Промя

на 

2014/2

020. 

 Община Поморие 27623 27473 27399 27273 27233 27263 27791 168 

1.  гр. Поморие 13662 13596 13607 13625 13655 13734 13926 +264 

2.  гр. Ахелой 2384 2352 2310 2276 2262 2275 2285 -99 

3.  гр. Каблешково 2908 2901 2888 287 2857 2817 2899 -9 

4.  с. Александрово 97 100 107 108 104 102 141 44 

5.  с. Бата 1123 1119 1097 1097 1094 1095 1111 -12 

6.  с. Белодол 460 459 454 450 454 451 444 -16 

7.  с. Габерово 590 588 595 590 588 594 590 0 

8.  с. Горица 831 823 818 803 798 776 777 -54 

9.  с. Гълъбец 1267 1247 1247 1236 1206 1202 1214 -53 

10.  с. Дъбник 792 791 785 773 773 773 755 -37 

11.  с. Каменар (кв. Поморие) 349 348 348 354 371 374 419 70 

12.  с. Козичино 176 179 177 174 167 164 164 -12 

13.  с. Косовец 223 221 219 213 214 210 208 -15 

14.  с. Лъка 215 211 211 191 186 185 297 82 

15.  с. Медово 378 374 374 369 372 374 423 45 

16.  с. Порой 886 883 871 853 852 849 844 -42 

17.  с. Страцин 1282 1281 1291 1284 1280 1288 1294 12 

 
69 НСИ 
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Броят на населението в отделните населени места дава възможност същите да 

бъдат отнесени в съответните устройствени групи. Съгласно действащата Наредба №7 

на МРРБ от 2005 г. селищата в община Поморие попадат в следните категории:  

• Средни градове (с население от 10 000 до 30 000 д.) – 1 брой (гр. Поморие); 

• Малки градове (до 10 000 д.) – 2 броя (гр. Каблешково и гр. Ахелой); 

• Средни села (с население от 1000 до 2000 ж.) - 3 села: Страцин, Гълъбец и Бата 

• Малки села - (с население от 250 до 1000 ж.) – 7 села: Порой, Горица, Дъбник, 

Габерово, Белодол, Медово и Каменар;  

• Много малки села – (с население до 250 ж.) – 4 села: Косовец, Лъка, Козичино и 

Александрово.  

 

3.1.2. Структура на населението 

 

Възрастова структура  

 

Възрастовата структура представлява разпределение на населението по 

възрастови групи, което дава представа, дали се наблюдава прогресивен (превес на 

поколението на децата), регресивен (превес на поколението на прародителите) и 

стационарен (относително равенство на децата и прародителите) тип възрастова 

структура.  

 

Фигура 3.1.5. Възрастова структура на населението 

към 31.12.2021г. в община Поморие70. 

Най-голям дял от населението 

на община Поморие 

съставляват следните 

възрастови групи: 40 – 44 

(2061д.); 45 – 49 (2209 д.); 50 – 

54 (2051 д.); 55 – 59 (2020 д.); 

60 – 64 (2035 д.); 65 – 69 (2087 

д.).  

Стандартните възрастови 

групи имат отношение, както 

към фактическото състояние, 

така и към по-нататъшното 

развитие на броя на активното 

население (трудовия 

потенциал на общината) в т.ч. 

и на броя на заетите лица. Те 

 

 

 

 
70 Източник: НСИ 
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Фигура 3.1.6. Разпределение на населението в община 

Поморие по възрастови групи 

обхващат населението в 

следните възрастови 

контингенти и се разпределят 

за община Поморие по 

следния начин: 

• в под трудоспособна 

възраст (0-15 години) – 

над 15% 

• в трудоспособна 

възраст (16-64 години) 

– над 60% 

• в над трудоспособна 

възраст (над 65 години) 

– близо 25% 

През периода 

населението в активната 

възрастова група – в 

трудоспособна възраст, отчита 

лек спад до 2019г., след което 

започва лека стабилизация и 

увеличаване на населението. 

Промените във 

възрастовата структура имат 

определящо значение за 

формирането на 

трудоспособния контингент от 

населението. Той включва 

лицата от началната до 

пределната трудова възраст 

според Българското трудовото 

законодателство. 

В резултат на 

относително ниската 

раждаемост и тенденцията на 

застаряване на населението, 

делът на хората в под-

трудоспособна възраст в 

община Поморие намалява. 

По голямата част от 

трудоспособното население е 

концентрирано в градовете 

 

 

Фигура 3.1.7. Съотношение на населението по 

възрастови групи в община Поморие за 2021г. 

 

 

Фигура 3.1.8. Съотношение на населението в 

трудоспособна възраст община/ градове/ села в 

община Поморие за периода 2014-2021г. 
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близо 68%, а 32% от 

трудоспособното население 

живее в селата.  

Делът на населението в 

под трудоспособна възраст в 

община Поморие (15,12% - 

4209 д.) е по-нисък от този дял 

на ниво област Бургас (16,4% - 

67162 д.).  

Делът на населението в 

трудоспособна възраст в 

община Поморие и област 

Бургас е 60,2%. 

Фигура 3.1.9. Дял на населението под, в и над 

трудоспособна възраст на ниво област Бургас и 

община Поморие към 31.12.2021 г.  

 

Данните за населението в над трудоспособна възраст сочат, че община Поморие 

е с по-високи показатели – 24,7% (6880д.) в сравнение с област Бургас – 23,3% (95319 

д.).  

 

Възрастова зависимост 

 

Коефициент на възрастова зависимост е съотношение между лицата от 

населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени 

години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години), 

изчислено в проценти. 

Съотношението 2014г. към 2020г. показва повече възрастни отколкото млади 

хора, като тази тенденция се запазва през целия анализиран период.  

Възрастова зависимост се задълбочава и прогнозата е за застаряване на 

населението и увеличаване на коефициента на възрастовата зависимост. Остаряването 

на населението е интензивно, което съществено променя на структурата на населението 

в активна възраст и води до неблагоприятни икономически последици за общата 

икономическа активност на населението. Към възрастното население трябва да бъдат 

насочени социални услуги. 

 

Полова структура  

 

Половата структура на населението показва съотношението между двата пола - 

мъже и жени и се влияе от различни фактори като раждаемост, полова диференциация 

на смъртността (при мъжете тя е по-висока в долните и средни групи в сравнение с 
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жените), равновесие между половете в детеродна възраст, миграции сред населението и 

др.  

 

Фигура 3.1.10. Полова структура на населението в 

община Поморие за периода 2014-2021г. (брой) 

Демографският анализ на 

половата структура дава 

представа дали има 

равновесие между двата пола - 

ако има такова, това е 

предпоставка за формиране на 

семейства и аналогично за по-

висока раждаемост. На 

територията на община 

Поморие се наблюдава 

тенденция, характерна за 

цялата страна - превес на 

жените над мъжете.  

 

3.1.3. Естествен прираст 

 

Естественият прираст се формира от раждаемостта и смъртността на 

населението, като неговите стойности са важен критерий за демографската жизненост 

на общината. 

 

Раждаемост 

 

Фигура 3.1.11. Живородени в община Поморие, 2014-

2021 г. (брой) 

Основните показатели за 

раждаемостта са броя на 

живородените и коефициента 

на раждаемост, изразяващ 

броя на живородените на 

1000д. от населението. По 

данни от текущата 

демографска статистика за 

периода 2014-2021г. броят на 

живородените лица отчита лек 

спад като за 2014г. са родени 

283 деца спрямо 2021г. – 216.  
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През изследвания период се 

наблюдава динамично 

движение на броя на 

живородените лица с трайно 

установена тенденция към 

намаляване, като през 2021г.  

се отчита намаление от близо 

24% спрямо базовата 2014г. от 

на броя на ражданията в 

община Поморие. 

Коефициентът на раждаемост 

за община Поморие е осезаемо 

по-висок от този за страната и 

да област Бургас, но е малко 

под-показателите за 

Югоизточен район. 

Фигура 3.1.12. Коефициент на раждаемост на 

национално, регионално, областно и общинско ниво за 

2021 г. (‰) 

 

За 2021г. стойностите на коефициента на раждаемост за община Поморие (9,1‰) 

е по-висок от този на областно ниво - (8,3‰) и по-нисък от този на ниво район (9,2‰). 

 

Смъртност 

 

Това е вторият показател, свързан с естествения прираст. 

 

Фигура 3.1.13. Коефициент на смъртност на 

национално, регионално, областно и общинско ниво за 

2021 г. (‰) 

 

По данни от текущата 

демографска статистика броят 

на починалите лица за община 

Поморие се увеличава през 

2021г. – 489 д. спрямо 2014г. – 

396 д. Тя е с по-високи 

стойности от раждаемостта. 

Очертава се и лека тенденция 

на увеличаване на 

смъртността, което е функция 

от застаряването на 

населението.   

Коефициентът на смъртност на община Поморие за 2021 г. е 17,6‰, като се 

наблюдава увеличение спрямо 2014г., когато стойността му е 14,3‰. Показателите за 

общата смъртност в община Поморие са по-ниски от тези на национално ниво - 21,7‰, 
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на ниво Югоизточен район – 20,8‰ и на областно ниво – 18,2‰. Постоянното 

задържане на стойности по-ниски от другите административни нива показват, че 

населението на общината е устойчиво, спрямо областта и района. 

 

Естествен прираст 

 

Разликата между живородените деца и умрелите за една година на 1000 души 

представлява естествения прираст на населението. Отношението между коефициентите 

за раждаемост и смъртност на населението намира израз във вариациите на 

коефициента на естествен прираст. 

 

Таблица 3.1.2. Естествено движение на населението в община Поморие (2014-2021г.) 

година 
Брой 

население 

брой Коефициент (‰) 

родени умрели 
Естествен 

прираст 
раждаемост смъртност 

Естествен 

прираст 

2014 27623 283 396 -113 10,2 14,3 -4,1 

2015 27473 252 396 -144 9,1 14,4 -5,3 

2016 27399 235 368 -133 8,6 13,4 -4,8 

2017 27273 240 393 -153 8,8 14,4 -5,6 

2018 27233 228 383 -155 8,4 14,1 -5,7 

2019 27263 257 401 -144 9,4 14,7 -5,3 

2020 27791 251 404 -153 9,0 14,5 -5,5 

2021 27839 216 489 -273 7,8 17,6 -9,8 

 

Фигура  3.1.14. Динамика в коефициенти за 

естественото движение на населението в Община 

Поморие, 2014-201г. (‰) 

Поради ниските стойности на 

раждаемост и високите 

стойности на смъртност, 

естественият прираст за 

община Поморие е 

отрицателен, като в 

последните години варира 

около -5,0‰, като през 20201г. 

се отчита рязко увеличаване 

на стойността на естествения 

прираст, което е резултат от 

пандемичната обстановка в 

световен мащаб.  

Това дава основание да се твърди, че е налице трайно влошаване на 

показателите за възпроизводство на населението на общината. Основният демографски 
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проблем е увеличаващите се нива на смъртност. По показател - отрицателен естествен 

прираст, демографската характеристика на община Поморие е неблагоприятна. 

 

3.1.4. Механично движение на населението 

 

Механичното движение на населението, т.е. процесите на изселване и заселване, 

оказват влияние върху демографското, икономическото и социалното развитие на 

територията на дадена община.  

 

Таблица 3.1.3. Динамика  на коефициентите за механично движение на населението в 

община Поморие (2014-2001г.) 

година 
Брой 

население 

брой Коефициент (‰) 

заселени изселени 
механичен 

прираст 
заселени изселени 

механичен 

прираст 

2014 27623 638 513 125 23,1 18,6 4,5 

2015 27473 597 603 -6 21,7 21,9 -0,2 

2016 27399 571 512 59 20,8 18,7 2,2 

2017 27273 607 580 27 22,3 21,3 1,0 

2018 27233 661 546 115 24,3 20,0 4,2 

2019 27263 804 630 174 29,5 23,1 6,4 

2020 27791 1257 576 681 45,2 20,7 24,5 

2021 27839 887 566 321 31,9 20,3 11,5 

 

Като цяло броят на заселените и броят на изселените в община Поморие варира 

и не се очертава ясна тенденция. Наблюдава се колеблива промяна в броя на 

изселените, като коефициентът варира около 20‰ през периода.  

Фигура 3.1.15. Динамика в коефициенти за 

механичното движение на населението в Община 

Поморие, 2014-2021г. (‰) 

 

Наблюдават с повишаване 

нивата на заселване след 

2018г., като през 2020г. 

достигат коефициент от 

45,2‰.  През периода 2014-

2020 г. се преобладава 

положителния механичен 

прираст, като само през 2015г. 

се отчита отрицателен 

механичен прираст, след 

които се установява отново 

положителният прираст. 
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Повишената интензивност на заселвания на населението е резултат от добрата 

икономическа обстановка в община Поморие. Положителният механичен прираст е 

израз на постигнатите резултати през периода 2014-2020г., относно подобряване  на 

жизнения стандарт на населението, подобряване качеството на здравното обслужване, 

социалните грижи, селищната инфраструктура и др. Подобряването на жизнената среда 

също дава отражение върху положителните демографски процеси.   

 

3.2. Здравеопазване 

 

Обществено организираната система на здравното обслужване на населението в 

община Поморие се осъществява чрез предоставянето на извънболнична, болнична и 

спешна медицинска помощ. Здравеопазването в общината се финансира основно с 

публични средства, финансира от НЗОК и от общинския бюджет, както и частично с 

трансфери от държавния бюджет. 

В контекста на дефиниране на здравето като съвкупност от физическо, 

психическо и социално благополучие за човека, основен приоритет на община Поморие 

е осигуряването на оптимални условия на здравеопазване, като се предоставят 

необходимите превантивни, диагностични, лечебни, рехабилитационно-оздравителни 

услуги, повишаване на здравната култура и информираност за здравословен начин на 

живот чрез оптимална за региона система на здравното обслужване. 

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите 

основни групи показатели за оценка на здравето на населението. Възрастовата 

структура на населението поражда множество допълнителни медико-социални, 

икономически и психологически проблеми.  

Опазване и подобряване на общественото здраве е важен приоритет в 

политиката на Община Поморие, насочен към осигуряване на достъпна качествена 

медицинска помощ. В областта на здравеопазването Община Поморие осигурява 

необходимите условия и пряко ръководи и контролира дейностите, свързани със 

здравното обслужване в МБАЛ, в детските ясли, детските градини и училищата. 

От 2019г. функционира офис на Регионалната здравноосигурителна каса – 

Бургас, който е ситуиран  в сградата на МБАЛ – Поморие. Преместването на офиса на 

РЗОК е осъществено по инициатива на Община Поморие с цел подобряване 

комплексното здравно обслужване и осигуряване на по-лесен достъп до голям обем 

здравни и медицински услуги. 
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3.2.1. Лечебни и здравни заведения 

 

Лечебни заведения за болнична медицинска помощ 

 

Към 2020 г. в общината функционират 3 болнични заведения - МБАЛ Поморие 

ЕООД, СБР НК ЕАД - клон Поморие и Специализирана болница за рехабилитация – 

Вита - клон Поморие 

За периода 2014-200г. обезпечеността с легла в лечебните заведения са: през 

2014г. – 1015г. броят на леглата е 242; 2016-2017г. – 252, 2018г. – 2020г. – 249.71 

 

МБАЛ Поморие (гр. Поморие, ул. „Проф. П. Стоянов“ №1) 

Собствеността на болницата е 100% на Община Поморие. Обслужва се 

населението от 3 общини Поморие, Несебър и Руен – близо 80 хиляди жители. 

МБАЛ Поморие ЕООД разполага с пет клинични отделения с 62 легла, като 

закритото „Детско отделение“ от началото на обявената пандемия е трансформирано в 

„COVID – 19“ отделение. 

МБАЛ „ПОМОРИЕ“ ЕООД е лечебно заведение в което лекари и помощен 

персонал извършват диагностика и лечение на пациенти с остри заболявания и травми, 

когато лечебната цел не може да се постигне в извън болничната помощ, родилна 

помощ, рехабилитация, диагностика и консултации от лекари и здравни специалисти от 

други лечебни заведения, лечение на изострени и хронични болести.  

В „МБАЛ Поморие“ ЕООД е създадена организация по отдаване на кабинети за 

медицински специалисти и лични лекари. 

В „МБАЛ Поморие“ ЕООД се оказва болнична медицинска помощ по следните 

медицински специалности: Вътрешни болести, Кардиология, Ендокринология и 

болести на обмяната, Пневмология и фтизиатрия, Педиатрия, Нервни болести, 

Хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология, 

Неонатология, Образна диагностика, Клинична лаборатория, Обща и клинична 

патология. 

От съществено значение е обновяването на материално—техническата база, 

осигуряването на съвременно и високоефективно оборудване. 

Техническото оборудване е морално остаряла.  

През периода 2014-2020г. . са закупени: 

• модерна компютърна томографска система, която дава възможност за 

високоспециализирано рентгеново изследване чрез получаване на детайлни 

 
71 Бележка: Посочените данни са от НСИ и се отнасят само за МБАЛ Поморие и СБР НК ЕАД - клон 

Поморие. 
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образи. Методът е минимално инвазивен и ще спомогне за откриването и 

предприемането на мерки срещу редица заболявания на: мозъка, крайниците, 

белите дробове, корема, малкия таз, сърцето и др. Средствата са осигурени от 

общинския бюджет. 

• реанимационна маса за новородени в МБАЛ – Поморие, закупена със средства 

от дарителска кампания, проведена през 2019г. в която се включват жители на 

града чрез събиране на пластмасови капачки, средствата в кутията за дарения в 

параклиса „Св. Николай Чудотворец“ на поморийското Рибарско пристанище и 

с финансово дарение, направено с решение на Общински съвет - Поморие на 

местното отделение по „Акушерство и гинекология“.  

• апарат за опазване репродуктивното здраве на жените - модерно 

видеоендоскопско оборудване с апарати и инструменти за диагностична, 

оперативна и офисна хистероскопия, закупено със средства от Община Поморие. 

 

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, 

филиал Поморие (гр. Поморие, бул. „П. Стоянов“ №7) 

СБР-НК – филиал Поморие е най-големият калолечебен център на Балканския 

полуостров. Лечебният център се намира само на 300 метра от централната част на 

града и 100 метра от морския бряг. Уникалното съчетание на благоприятен морски 

климат и естествени лечебни фактори – лиманна кал, рапа, луга, морска вода създават 

отлични условия за профилактика, лечение и рехабилитация. Лечебните свойства на 

лиманната кал в Поморийското езеро са позната от древността. Тя е богата на водород, 

магнезий, хлор, калций, натрий, сулфати, хормони и др. Медицинският център 

разполага с модерни технологии и оборудване и високоспециализирани специалисти, 

което в съчетание с природните дадености превръща лечебното заведение в 

притегателен център за хиляди посетители от страната и чужбина.  

СБР-НК – филиал Поморие е на 4 етажа и разполага с 90 двойни стаи и 4 

апартамента. Всички са със: самостоятелен санитарен възел, телевизор, хладилник. 

Филиалът е от структурата на Специализираните болници за рехабилитация – 

„Национален комплекс“, разположени в центровете с минерални бани, които предлагат 

прекрасни условия за съчетание на балнеолечение и отдих. 

Филиал Поморие включва: Закрит басейн, Балнеология, Фитнес център, Сауна, 

Лекарски кабинети, Център за красота, Ресторант, дневен бар, Паркинг. Болницата е 

пригодена за хора с двигателни проблеми.  

Видове лечебни дейности: диагностика и лечение на заболявания; 

рехабилитация; диагностика и консултации; клинични изпитвания на лекарствени 

продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство; 

учебна и научна дейност. 

Методи на лечение: Калолечение – кални апликации, кални и рапни вани, 

кавитарни (вагинални и ректални тампони), египетски метод (калолечение на открито); 
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Физиотерапия; Компреси и инхалации с луга; Кинезитерапия; Масажи (сух и 

подводен); Акупунктура; Лазертерапия; Диетично хранене. 

Морско-климатичните фактори широко се използват за обща профилактика на 

дихателни заболявания, хипертонична болест, закаляване и укрепване на организма. 

 

Специализирана болница за рехабилитация „ВИТА“ - клон Поморие (Поморие, ул. 

„Проф. Парашкев Стоянов“ №12) 

СБР „ВИТА“ клон Поморие е с капацитет от 140 легла, разположени в 70 

реновирани помещения: 6 апартамента; 7 студия; двойки стаи. Всяка болнична стая е с 

две легла, обзаведена с телевизор и кабелна телевизия, безплатен wi-fi, климатик, 

хладилник, самостоятелен санитарен възел и баня, голяма тераса. През летния сезон 

функционира атрактивен Египетски кален плаж. Целогодишно функционират двата 

закрити солени басейна, достъпни за хора с увреждания. За удобство на пристигащите 

със собствен транспорт е изграден паркинг за автомобили. 

Видове лечебни дейности: апаратни физиотерапевтични процедури; 

индивидуални и групови кинезитерапевтични процедури и лечебни масажи; 

калолечебни процедури- кални вани и апликации, кален плаж; луголечебни процедури- 

компреси, електрофореза и инхалации с луга; рапни /солени/ процедури –два солени 

басейни и вани; колагенова терапия за стави и лице с апарат Гунафореза; пресотерапия 

/лимфодренаж/ с последен клас апаратура и др. 

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ72 

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ са концентрирани в основно в град 

Поморие. Амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуални практики има 

в гр. Ахелой, гр. Каблешково, с. Бата, с. Дъбник, с. Горица, с. Гълъбец, с. Страцин. 

Амбулаториите за групови практики за първична медицинска помощ са в град 

Поморие.  

Специализирана медицинска помощ в община Поморие се предлага единствено 

в градовете Поморие и Ахелой. Въпреки относително оптималния брой на лечебни 

заведения за специализирана медицинска помощ, общият брой на работещите 

специалисти в извънболничната и болничната медицинска помощ е недостатъчен, 

което рефлектира върху качеството на медицинските услуги. В търсене на по-

атрактивно заплащане на труда се наблюдава изтичане на специалисти към областния 

център и извън страната. По-голямата част от лечебните заведения е съсредоточена в 

общинския център, което ограничава възможностите за достъп на пациентите и за 

оказване на качествена пьрвична и специализирана медицинска и дентална помощ, 

както и лекарство-снабдяването в малките и отдалечени населени места.  

 
72 Източник: http://www.rzi-burgas.com/registar%20IP.htm 
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Първична помощ. По Закона за лечебните заведения този тип амбулатории 

също са два вида – индивидуални и групови. В Регистъра на лечебните заведения за 

извънболнична помощ (поддържан от РЗИ Бургас) са включени общо 10 Амбулатории 

за първична извънболнична помощ. От тях 9 са регистрирани като индивидуални 

практики.  

За първичната доболнична помощ в общината е характерно и това, че в нея 

практикуват лекари, които са регистрирани и в други общини (основно община Бургас 

и община Несебър. Индивидуалните практики са регистрирани основно в гр. Ахелой – 

2 бр.; гр. Каблешково – 3 бр. и по 1 бр. в селата Бата, Горица и Гълъбец и Страцин. 

Към разкритите практики за първична извънболнична помощ в гр. Каблешково 

са обхванати и здравноосигурени лица от съседните населени места - селата Каменар, 

Медово, Александрово и Лъка. По същият начин е организирано и обслужването на 

пациенти от селата без разкрити практики – от общопрактикуващи лекари в най-

близкото населено място (с. Белодол обслужвано от общопрактикуващ лекар в с. Бата, 

с. Косовец – от лекар в с Страцин, с Порой – в с. Гълъбец, пациенти от с. Козичино – в 

с. Горица и с. Габерово – от лекар в с. Дъбник). 

За първичната доболнична помощ в общината е характерно и това, че в нея 

практикуват лекари, които са регистрирани и в други общини (основно община Бургас 

и община Несебър. Общопрактикуващите лекари в гр. Поморие са организирани в 1 

групова практика. 

Първичната дентална помощ също е организирана в амбулатории за 

индивидуални и групови практики. Индивидуалните практики за първична дентална 

помощ (ИППДП) на територията на общината са общо 20 бр., от които 12 са в 

общинския център – гр. Поморие, а останалите - в населените места от общината - 2 бр. 

в гр. Каблешково, 1 бр. в гр. Ахелой, в с. Бата – 2бр.  и по една практика в селата в с. 

Дъбник, Гълъбец и Страцин.  Част от практиките за първична дентална помощ 

обслужват пациенти от повече от едно населено място – ИППДП в с. Бата, обслужва и 

пациенти от с. Равда, а от гр. Ахелой – пациенти от с. Просеник (общ. Руен).  

Населението на общинския център освен от посочените индивидуални практики 

се обслужва и от 1 групова практика за първична дентална помощ. 

 

Специализирана извънболнична помощ 

Специализираната доболнична помощ в общината е организирана в 

амбулатории, в които работят лекари-специалисти по различни видове болести. Броят 

на амбулаториите за специализирана медицинска помощ в община Поморие към 

периода на изготвяне на настоящия анализ е общо 40, от които само в гр. Ахелой има 

разкрити 2 индивидуални практики за извън болнична специализирана медицинска 

помощ по физикална и рехабилитационна медицина и 9 бр. в гр. Поморие. 

В град Поморие са концентрирани и всички останали амбулатории за 

индивидуална практика за специализирана медицинска помощ (АИП СМП). От тях 3 са 
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с лекари специалисти по детски и 6 са акушеро-гинекологични болести, 2 са по уши, 

нос и гърло; очни болести – 4 бр.; нервни болести – 3 бр., вътрешни болести – 3 бр.; 

ендокринология и болести на обмяната – 2 бр., кожни и венерически болести – 2 бр.; 

хирургия и съдова хирургия – 2 бр.; кардиология – 2 бр. По една специализирана 

практика има по урология, ортопедия и травматология, 

В община Поморие няма групова практика за специализирана извънболнична 

помощ. 

Специализирана доболнична медицинска помощ (по данни от Регистъра на 

лечебните заведения - РЗИ – Бургас към май 2019 г.) се извършва и в регистрираните 6 

медицински центъра - в гр. Поморие са 5 и 1 в гр. Ахелой. Те се намират в хотелските 

комплекси или в хотелите, разположени на територията на общината.  

Единият е Общинско търговско дружество „Медицински център 1“ ЕООД – гр. 

Поморие (гр. Поморие, ул. Проф. Парашкев Стоянов № 1), в който се намират 

кабинетите на част от лекарите специалисти. Дейности: вътрешни болести, нервни 

болести, хирургия, АГ, педиатрия, клинична лаборатория, пневмология и фтизиатрия, 

гастроентерология. 

В останалите медицински центрове се извършват медицински услуги по очни 

болести; хирургия, образна диагностика, вътрешни болести, педиатрия, УНГБ, АГ и 2 

легла за наблюдение и лечение до 48 ч.; вътрешни болести; педиатрия; физикална и 

рехабилитационна медицина; физикална и рехабилитационна медицина, УНГБ, 

ортопедия и травматология, хирургия. В гр. Ахелой, в МЦ се извършват следните 

видове дейности: хирургия, УНГБ, анестезиология и интензивно лечение. На 

територията на общината няма разкрита специализирана практика за дентална помощ. 

В град Поморие функционират 2 лаборатории: Медико-диагностична /клинична/ 

лаборатория (специализирани изследвания в областта на микробиологията и 

паразитологията, свързани с извънболничното медицинско обслужване) и Медико-

техническа лаборатория (осъществяване на специфични технически дейности и 

производство на специализирани медицински и помощни средства) 

Медицинското осигуряване за туристите се обезпечава, съгласно Методичните 

указания на Министерство на здравеопазването и РЗИ-Бургас за получаване на 

медицинска помощ от различните категории туристи - български граждани, граждани 

на ЕС и европейското икономическо пространство и граждани на трети страни, но се 

срещат значителни трудности при прилагане на здравноосигурителния модел, за 

български граждани, които пребивават извън здравния район по местоживеене и за 

чуждите граждани, вкл. граждани на ЕС. Развитието на Област Бургас, респ. на Община 

Поморие, като най-посещаваната туристическа дестинация от български и 

чуждестранни туристи, през летния период предизвиква сериозни затруднения в 

медицинското им обслужване, особено предвид несъответствието на предлаганото 

качество на услугите спрямо изискванията. Големият поток туристи поставя остро 

въпроса за тяхното медицинско обслужване, като се има предвид, че структурата на 

лечебната мрежа в населените места по Черноморието е съобразена с броя на 
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постоянното население и потенциала на лечебните заведения не може в пълна степен да 

отговори на повишеното търсене на медицински услуги през летния сезон.  

На територията на община Поморие няма разкрито лечебно заведение тип 

„хоспис“ и/или структури за долекуване и продължително лечение. Животът на 

възрастните хора в отдалечените населени места в община Поморие е затруднен, 

основно поради липсата на достатъчно средства и ограничения достъп до 

здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално- 

битовите дейности и най-вече социалната изолация. 

 

Спешна медицинска помощ 

 

Спешната медицинска помощ за населението се реализира от филиала на ЦСМП 

– Бургас в гр. Поморие. Филиалът на Бургаския ЦСМП в гр. Поморие (ФСМП – 

Поморие) е с ограничен териториален обхват, т.е. не обхваща цялата територия на 

общината. 

Особеност в териториалния обхват на Филиала за спешна медицинска помощ – 

Поморие, както бе посочено, е че той не обслужва цялата територия на общината. В 

района на обслужване на ФСМП – Поморие са включени 8 населени места . Част от 

селата в северната ѝ част - 4 села (Александрово, Порой, Гълъбец и Козичино) се 

обслужват от Филиала за спешна медицинска помощ – Несебър. Поделянето на 

територията на общината и включването на части от нея в районите на обслужване на 

ФСМП – Поморие и ФСМП – Несебър е направено за да се осигури стандарта 

(норматива) за пристигане на екипите в рамките на 20 минути след повикването им. 

ФСМП Поморие се състои от – 1 лекарски и 1 стационарен екип. През летният 

сезон се организират реанимационни пунктове по плажната ивица от концесионера. 

 

Аптечна мрежа 

 

Аптечното обслужване е организирано общо в 17 аптеки в следните населени 

места: град Поморие – 9 бр., от които една е болнична аптека към МБАЛ – Поморие; 

град Ахелой – 3 бр.; град Каблешково – 3 бр. и по една аптека в селата Гълъбец и 

Страцин.73 Денонощна аптека има в град Поморие. Затруднено е набавянето на 

необходимите на старите хора лекарства, особено в селата, в които няма аптеки.  

Преценката за мястото на откриване на аптеката, за нейния режим на работа, 

обемът на предоставени услуги и продукти е единствено в ръцете на стопанската 

инициатива на носителя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

 
73 Източник: Регистър на аптеките в България; Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ 
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За решаването на проблемите за достъпа до фармацевтична услуга от 

населението от малките общини в страната е необходимо да се предприемат действия в 

посока разработване на мерки за стимулиране предоставянето на фармацевтичната 

услуга в малките населени места. 

 

3.2.2. Осигуреност на населението с медицински персонал 

 

Нормалното функциониране на здравната система, освен от наличната здравна 

инфраструктура е свързано и с кадровото обезпечаване с персонал от лекари, 

стоматолози (лекари дентисти) и медицински специалисти по здравни грижи 

(акушерки, медицински сестри, фелдшери и др.). 

 

Фигура 3.2.1. Динамика на медицинския персонал в 

община Поморие (2014-2020г.) 

Общият брой на лекарите в 

община Поморие през 2020г. е 

намалял с 6%, като техния 

брой е 105 3 лекари, спрямо 

2014г., когато техният брой е 

112. Най-драстичен спад се 

наблюдава през 2018г., след 

което се отчита тенденция към 

стабилизиране на лекарския 

персонал. 

Броят на лекарите по дентална 

медицина се запазва на близки 

нива през целия период, като 

техния брой варира между 5 и 

6 специалиста. Медицинските 

специалисти по здравни грижи 

са 55 към 2020г., като техният 

брой е намалял с 3-ма души 

спрямо 2014г. 

На един лекар в община 

Поморие се падат 505 

пациента (към 2020г.), при 476 

д. през 2014г., което показва 

нарастване на натовареността 

на лекарите в общината 

спрямо техните колеги на по-

високите административни 

 

 

Фигура 3.2.2. Динамика на население на един лекар в 

Община Поморие (2014-2020г.) 
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нива – за област Бургас – 300 

д., за Югоизточен район – 289 

д.74  

Населението, което се пада на 

един лекар по дентална 

медицина в община Поморие 

за 2020г. е 5558д., което е 

близо четири пъти повече в 

сравнение с данните за област 

Бургас - 1375 д. и по-високо 

на ниво Югоизточен район – 

1283 д.  

Фигура 3.2.3. Динамика на население на един лекар по 

дентална медицина в Община Поморие (2014-2020г.) 

 

 

За предоставяне на добри условия за работа на специалистите е важно да се 

осигуряват възможности за придобиване допълнителни квалификации, ключови за 

постигането на успешна и удовлетворяваща реализация. 

Общинска администрация - Поморие оказва непрекъсната подкрепа на 

системата на здравното обслужване в общината. Голям недостатък в здравеопазването 

в община Поморие е недостигът на лекари в първичната медицинска помощ, както и 

липсата на лечебно заведение тип „хоспис“ и/или структури за долекуване и 

продължително лечение.  

Поради липса на достатъчен брой общопрактикуващи лекари и дентални лекари 

физическото обслужване на пациенти в селата е затруднено. Необходимо е прилагането 

на специализиран подход и грижи за лицата в неравностойно положение, на тези от 

уязвимите групи с цел осигуряване на равнопоставеност в достъпа до здравни услуги. 

 

3.2.3. Детско и училищно здравеопазване 

 

Детски ясли  

 

В системата на здравеопазването на общината са включени и детските ясли. В 

тях са обхванати деца до 3 годишна възраст. На територията на община Поморие 

функционират яслени групи към детските градини. От 2014 г. до 2019г. техният брой е 

2 - по една яслена група в две детски градини – Детска градина „Детелина“, гр. 

Поморие“ и ДГ „Радост“, гр. Каблешково.  

 
74 Източник: НСИ 
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Фигура 3.2.4. Капацитет на детските ясли и брой на 

децата в тях за периода в Община Поморие (2014-

2020г.) 

През 2020г. е разкрита детска 

ясла, филиал на 

съществуващата Детска 

градина „Теменуга“ в гр. 

Ахелой. В новопостроената 

сграда се 2 групи по 15 деца 

на възраст от 10 месеца до 3 

години. Отбелязва се трайна 

тенденция към увеличаване на 

капацитета на детския ясли, 

което е свързано с 

паралелното увеличаване на 

броя на децата. Наличните 

места са достатъчни. 
 

 

Здравно обслужване в детските градини и училищата 

 

Училищата и детските градини на територията на Община Поморие са 

обезпечени с медицински специалисти, които провеждат лечебно – профилактична и 

здравно – просветна дейност. Кабинетите периодично се оборудват и снабдяват с 

лекарства според Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата. Наред с учебните занятия в училищата и детските градини се провеждат 

лечебно-профилактична и здравно-просветна дейност. Тези дейности се извършват от 

медицинските специалисти, а там където липсват такива от личните лекари по 

населените места и фелдшери. Основната дейност на медицинските кабинети в 

училищата и детските градини е първа долекарска помощ. За целта са осигурени и 

оборудвани специални шкафове за оказване на спешна помощ с лекарства, превързочни 

материали инструментариум и консумативи според изискванията на Наредба №3 на МЗ 

за здравните кабинети в детските заведения и училищата. Там където няма медицински 

кабинети са осигурени спешни чанти, заредени с необходимите консумативи и 

медикаменти.  

До 30 декември на текущата година медицинският специалист изисква от личния 

лекар талон за проведените профилактични прегледи. До края на месец октомври се 

извършват антропометричните изследвания и изследванията за физическа 

дееспособност на децата и учениците. Въз основа на документите и проведените 

изследвания до 30 март медицинският специалист извършва анализ на здравното 

състояние на обслужваните деца и ученици и изпраща анализа в РЗИ гр. Бургас. 

Хигиенно-профилактичната дейност на медицинските кабинети е свързана с преглед и 

своевременно отстраняване на болни деца и ученици. За това се уведомяват техните 
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родители и се насочват към личния лекар. Медицинските специалисти контролират 

хигиената в учебните /детските/ заведения.  

Стриктно се спазват изискванията по предоставените медицински бележки за 

отсъствие по болест, съобразени със законодателните норми. Една от основните 

дейности на медицинските специалисти е ежедневния филтър на децата и учениците 

посещаващи детските градини и учебните заведения. При натрупване на деца във 

филтъра се включват и педагогическия състав на учебното заведение. Следи се за 

качеството и количеството на храната, което включва посрещането на храната, 

разпределението и по класове /групи/. 

 

Хранене в учебните заведения 

 

Във връзка с внедряването и поддържането на СУБХ (система за управление 

безопасността на храните), кухните майки и кухненските блокове приготвящи храна за 

детските заведения (детски ясли, целодневни детски градини, обединени детски 

заведения и детски млечни кухни), в които за децата е осигурено целодневно хранене, 

разработват поддържаща мониторингова програма, която представлява поредица от 

планирани за посочения в мониторинговата програма период от дванадесет месеца. 

Изследвания и анализи с цел да се установи степента на спазване на нормативните 

изисквания по безопасност на храните.  

В изпълнение на мониторинговите програми се взимат проби от работни 

повърхности, инвентар, съоръжения, питейна вода и готовата храна на децата. Пробите 

се изследват в лицензирана лаборатория за патогенни микроорганизми, паразити, 

нитрати, химичен анализ, пестициди, тежки метали и количеството на натриев хлорид. 

С цел контрол на дезинфекцията веднъж месечно се вземат отривки и от групите и 

разливочните в детските заведения. 

 

3.3. Образование 

 

В съответствие с българското законодателство, реформирането и развитието на 

образователната система са обект предимно на целенасочена държавна политика, 

фокусирана върху създаването на условия и възможности за нейното усъвършенстване 

и осигуряване на различни видове и степени на образование на гражданите. В обхвата 

на местните секторни политики в сферата на образованието и обучението попада 

осигуряването на качествена образователна инфраструктура. Последната включва 

институции на предучилищното обучение, общото, профилираното и професионалното 

образование – детски градини и различни видове училища. 

Образователната система в община Поморие функционира в съответствие с 

действащата в страната нормативна уредба. На общинско ниво, краткосрочните и 
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средносрочни насоки както за развитието, така и на функционалната и териториалната 

организация на образованието се съдържат в действащите общински стратегии, 

програми и планове.  

 

Образователната система в община Поморие е представена от:  

• предучилищно образование (обучение) и свързаната с него инфраструктура –

детски градини (ДГ); 

• общо образование (основна и средна степен), реализирано в различни типове 

общообразователни училища (по застъпена степен на образование) – начални, 

основни и средни общообразователни училища, или само средни училища (СУ);  

• професионално образование, реализирано в професионални гимназии (ПГ).  

Всички училища в общината са от типа „неспециализирани“. Образованието в 

община Поморие е изцяло с публичен характер – то е с общинско и държавно 

финансиране, осъществявано чрез делегирани бюджети. Частният сектор в 

образованието не е представен.  

Броят и капацитетът на детските заведения и на училищата са функция от 

специфичните възрастови контингенти от населението на общината.  

 

Общинска образователна политика 

 

Община Поморие осъществява активна политика в образователния сектор в 

съответствие със законово регламентираните правомощия, които дават възможност за 

координирано и ефективно разпределение на учащите в съответните училищни 

паралелки, подкрепа на предучилищното обучение във всички допустими направления, 

стимулиране развитието в средищните училища и своевременно реновиране и 

обновяване на материалната база и оборудване в училищата. 

Системата на образованието в община Поморие за учебната 2020/2021г. 

включва: детски градини – 8; общообразователни училища – 11 и професионално 

училище - 1. Общината прилага действащ механизъм за финансиране на делегираните 

от държавата дейности и политики за обезпечаване на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие чрез дофинансиране на общински образователни и младежки 

програми, програми за спорт, превенции, здраве и социални дейности, програма за 

мерките за закрила на деца с изявени дарби. Използване на възможности по оперативни 

програми за допълнително финансиране. 

През 2016 г., нормативната уредба в сферата на образованието е приведена в 

съответствие с новия Закон за предучилищно и училищно образование, подготвени и 

приети са Наредба за прием на децата в детските градини, Наредба за регистъра на 

детските градини, Наредба и правилник за трансформирането на ОДК в ЦЛРП-ОДК. 
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Променен е и правният статут на училищата от СОУ в СУ, за детските градини от ЦДГ, 

ОЦДГ и ОДЗ в ДГ. 

През 2017г. е променена и действащата нормативна уредба в сферата на 

образованието на Община Поморие в съответствие с новия закон,  подготвени и приети 

са Наредба за прием на децата в детските градини, Наредба за регистъра на детските 

градини, Електронен прием в I-ви клас се въвежда за първи път на територията на гр. 

Поморие. 

Дирекция „Образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности и спорт“ 

(ОКТХДС) работи в тясно сътрудничество и взаимодействие с РУО – гр. Бургас, в 

областта на методическите указания и прилагане разпорежданията на законодателната 

уредба. 

 

3.3.1. Предучилищно образование 

 

През учебната 2020г./2021г. в община Поморие функционират 7 детска градина 

с 32 групи, колкото са били и през учебната 2014/2015г. През останалия интервал 2015-

2020г. са функционирали 8 детски градини.  

Детски заведения в община Поморие са разположени в 6 населени места, от 

които 4 - в трите града – Поморие (2 ДГ) и по 1 ДГ в гр. Каблешково и гр. Ахелой. 

Останалите 3 ДГ са в селата Гълъбец, Дъбник с филиал в с. Габерово и Страцин. Към 

ДГ „Детелина“, Поморие и ДГ „Радост“, гр. Каблешково функционира и по една  

яслена група. 

 

Фигура 3.3.1. Брой деца и места в детските градини в 

община Поморие за периода 2014 – 2020г.75 
Капацитетът се съобразява с 

броя на децата и се постига 

баланс, който напълно 

задоволява потребността от 

услугата. В община Поморие 

няма недостиг на места в 

детските заведения в 

общината. Причината за това е 

в намаляващия брой на 

обхванатите деца, което е 

основно по демографски 

причини. 
 

 

 
75 Източник: НСИ. 
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В същото време е налице и процес на намаляване на броя на местата в ДГ, на 

темповете са по-слабо изразени от темпа на намаляване на броя на обхванатите деца. 

В община Поморие броя на местата, отнесени към 100 деца е 111, което е повече 

в сравнение с този показател на ниво област Бургас – 110 бр. и на ниво Югоизточен 

район – 109 деца. 

Децата на 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на задължителната предучилищна 

подготовка (подготвителни групи) в селата без детски заведения са обхванати в най-

близката ДГ и се превозват по линия на ученическите пътувания. 

В детските градини е въведена  контролната система СТО-ХРА, даваща 

възможност за правилно разходване на продукти и средства за хранене на децата. 

Община Поморие, съвместно с ръководството на ДГ „Детелина“ – град Поморие, 

започва поетапно въвеждане на монтесори педагогиката, която е една от най-

ефективните и популярни методики в света, чрез която се дава възможност на децата да 

бъдат по-самостоятелни в ежедневието и в образователния процес от ранна детска 

възраст.  

Детските градини в общината участват в реализиране на проекти по програма 

„Еразъм +“, национални програми и др. 

 

Състояние на инфраструктурата на детските градини 

 

Нормативът от 20 кв. м/дете за съществуващи ДГ и 30 кв. м/дете за 

новоизграждани ДГ средно за общината е 31,6 кв. м /дете. Тази нормативна стойност е 

за сметка на площта на терените на ДГ в селата и градовете Каблешково и Ахелой. С 

ниски стойности на този показател е най - голямата ДГ „Детелина“ в гр. Поморие. 

Основната констатация за състоянието на предучилищното образование в 

община Поморие е, че както в организационно-управленско отношение, така и като 

съществуваща материална база (инфраструктура) то отговаря на потребностите. 

 

Таблица 3.3.1. Реализирани инвестиции в детски градини, Поморие 

обект местонахождение Физическо състояние 

ДГ „Детелина“, 

гр. Поморие 

гр. Поморие, ул. 

„Солна“ № 1 

Сграда филиал - ул. 

„Солна“ №17 

Детската градина се помещава в две сгради 

(основна и филиал, към които на по-късен 

етап има построени два корпуса – на два 

етажа и на три). През периода е извършено 

Разширение на ДГ „Детелина“ и ремонт на 

двора. През 2014г. е извършено разширение 

на ДГ „Детелина“, поради недостиг на места 
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обект местонахождение Физическо състояние 

в детските градини в общинския център. 

ДГ 

„Веселушко“, 

гр. Поморие , с 

филиал 

„Слънчо“ 

гр. Поморие, ул. 

„Княз Борис“ № 

173 

В процес на реализиране е проект 

„Внедряване на мерки за използване на 

геотермална енергия за отопление или за 

отопление и охлаждане в сграда на Детска 

градина „Веселушко“, гр. Поморие, 

финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021. С цел 

обмяна на опит, знания и най-добри практики 

на управленско и експертно ниво, община 

Поморие изпълнява проекта в партньорство с 

Норск Енерджи, Норвегия. 

За повишаване на енергийната ефективност 

на сградата ще се внедри възобновяем 

енергиен източник чрез изграждане на 

геотермална термопомпена инсталация, 

посредством водоохлаждаеми 

водоохлаждащи агрегати. В резултат от 

реализиране на проекта очакваното 

производство от геотермална енергия ще 

бъде 190,53 MWh, а спестените емисии СО2 - 

224,825 т/г. Инсталирана мощност на 

съоръжение/ята за отопление и отопление и 

охлаждане, в т.ч. горещо водоснабдяване 

(проектна топлинна мощност) –0,1481 MWt. 

ДГ „Теменуга“, 

гр. Ахелой 

гр. Ахелой, ул. 

„Слънчев бряг“ № 

13 

През 2020г. е открита нова детска ясла, 

филиал на съществуващата Детска градина 

„Теменуга“ – двуетажна сграда. Детското 

заведение е предназначено за 2 групи по 15 

деца на възраст от 10 месеца до 3 години. 

Всяка група има своя спалня, съблекалня, 

разливочна, санитарни и помощни 

помещения и кътове за игра. В двора също 

има обособен кът за игри на открито, 

различен от този за по-големите деца. Новата 

сграда разполага със самостоятелно котелно 

помещение, лекарски кабинет, рампа за деца 

с увреждания и паркинг. 

ДГ „Детски 

свят“, с. 

с. Гълъбец 

 
По Програмата за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски 
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обект местонахождение Физическо състояние 

Гълъбец ясли, детски градини и училища в периода 

2020 - 2022 година на МОН се изгражда нова 

детска градина в УПИ II-32, по плана на с. 

Гълъбец – първи етап на строителството - 

изграждане на I-ви етаж. Предвидения 

капацитет е за повече от 80 деца, 

разпределени в 3 градински и 1 яслена група. 

В проекта са включени физкултурно-

музикален салон, зони със спални и 

занимални с допълнителни помощни 

помещения към тях – за разливане на храна, 

кухненски офиси, кътове за хранене, 

гардеробни, умивални и тоалетни. 

Предвидени са още лекарски кабинет, офиси 

за персонала, помещения за пране, складове и 

котелно помещение. 

 

През периода са извършвани текущи интервенции за поддръжка на 

образователната инфраструктура, вкл. и ДГ  „Радост“, гр. Каблешково, ДГ „Мир“, с. 

Дъбник, с филиал в с. Габерово, ДГ „Сребърно звънче“,  с. Страцин и др. 

 

3.3.2.  Училищно образование 

 

Общинската политика има задачата да решава проблемите, свързани с обхвата 

на всички деца в образователната система, посещението в училище и повишаване 

качеството на образованието, с цел достигане на високо образователно ниво. 

Съгласно действащият Закон за предучилищното и училищното образование, 

общото образование в община Поморие се реализира в общообразователни учебни 

институции. В зависимост от профила си общообразователните училища в общината са 

от типа неспециализирани. По застъпената образователна степен те са начални (1 

училище), основни (9 училища) и средни (1 училище). Със статут на „средищно“ 

училище са: Основно училище „Христо Ботев“, с. Бата; Основно училище „Св. Паисий 

Хилендарски“, гр. Каблешково; Средно училище „Иван Вазов“, гр. Поморие; Основно 

училище „Отец Паисий“; с. Страцин, Детска градина „Радост“, гр. Каблешково, Детска 

градина „Сребърно звънче“, с. Страцин. 
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Фигура 3.3.2. Учащи в общообразователни училища в 

община Поморие (2014-2020г.)76 

Основните проблеми на 

съществуващата училищна 

мрежа са свързани с 

демографската криза. С всяка 

учебна година броят на 

учениците намалява спрямо 

предходната.  

През 2020/2021г. в общината в 

общообразователните 

училища се обучават 1842 

ученици, като спадът в броя 

им е близо 14% спрямо 

2014/2015г.    

С близо 21% по-малко са учениците от I - IV клас, като това е проблем, който ще 

се отрази съществено в бъдеще на броя ученици от горните класове.  

 

Таблица 3.3.2. Учащи в общообразователни училища по групи класове в община 

Поморие (2014-2020г.)77 

година Общо I - IV клас V - VII клас 
V - VIII 

клас 

VIII - XII 

клас 

IX - XIII 

клас 

2014/2015 2136 1166 X 905 X 65 

2015/2016 2146 1166 X 902 X 78 

2016/2017 2189 1189 X 918 X 82 

2017/2018 2032 1087 794 X 151 X 

2018/2019 1975 1069 787 X 119 X 

2019/2020 1923 989 782 X 152 X 

2020/2021 1842 920 763 X 159 X 

 

През периода 2014-2020г. броят на паралелките в общообразователните 

училищата намалява, като през учебната 2014/2015г. те са 104, а през 2020/2021 

техният брой е 100. 

Задължителната училищна възраст съгласно ЗПУО е 16 години, след която се 

наблюдава тенденция на отпадане на ученици от системата на образованието особено 

от ромската общност.  

 
76 Източник: НСИ 
77 Източник: НСИ 
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Фигура 3.3.3. Завършили основно и средно 

образование в общообразователните училища в 

община Поморие (2014-2020г.)78 

Не на последно място е 

възможността, която предлага 

българското образование на 

обучение в самостоятелна и 

индивидуална форма, от която 

се възползват ученици 

мотивирани да завършат 

своето средно образование. 

Това е добра възможност за 

включване в образователния 

процес на отпаднали вече 

ученици от дневна форма по 

различни причини.  

 

Иновативни училища в община Поморие 

От 2019г. Основно училище „Христо Ботев“, гр. Ахелой има статут на  

иновативно училище79, който се запазва и през следващите години. Целта на 

програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни 

училища в България в съответствие със   Закона за предучилищното и училищното и  

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. Иновативните училища са модел на модерното училище, в 

което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното 

мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, 

училищно лидерство и учебни програми. 

През 2017 година училищата са взели участие в седем Национални програми: 

„Оптимизация на училищната мрежа”;  „Училището-територия на учениците”; 

„Информационни и комуникационни технологии в училище”; „Осигуряване на 

съвременна образователна среда”; „Предоставяне средства за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта на учениците”; „На училище без отсъствия” І модул 

„Без свободен час”. 

 

Професионално образование 

 

В община Поморие има едно професионално училище - Професионална 

гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ , в което се реализира професионалното 

образование. Училището подготвя изпълнителски кадри за сферата на туризма. 

Обучението е по следните професионални направления: „Хотелиерство, 

 
78 Източник: НСИ 
79 С Решение № 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища, на 

основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 
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ресторантьорство и кетъринг“ с професии: „Хотелиер“ и „Ресторантьор“ и „Кетъринг“. 

Застъпените в учебния план професионални направления са съобразени с 

туристическите функции на общината.  

 

Фигура 3.3.4. Учащи в професионалните училища в 

община Поморие (2014-2020г.)80 

ПГТ е с общинско 

финансиране, като учениците 

от съседните населени места 

се  

превозват безплатно до 

гр. Поморие по линия на 

ученическите пътувания. 

През периода броят на 

учениците намалява, като за 

учебната 2020/2021 г. спадът е 

с близо 40% спрямо базовата 

2014г. 
 

 

Фигура 3.3.5. Завършили средно образование в 

професионалните училища в община Поморие 
Между образователните 

институции и местния бизнес 

се реализират съвместни 

проекти/ инициативи за 

подготовка на учениците за 

професионална реализация.  

Училището работи 

активно по международни 

проекти и неговите 

възпитаници печелят 

престижни награди от 

конкурси, свързани с 

професионалните им умения.  
 

 

Състояние на училищната инфраструктура 

 

Сградният фонд на образователната инфраструктура в община Поморие е 

остарял и се нуждае от цялостна реновация и енергоефективна реконструкция. 

Обновяването на сградите и смяната на горивната база, ще намали разходите за енергия 

и ще удължи експлоатационния период на сградите. В същото време сградите ще дават 

нужния комфорт за пребиваване в тях и ще поддържат нормална среда. 

 
80 Източник: НСИ 
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Община Поморие използва възможностите на структурните фондове за 

изпълнение на проекти, свързани с подобряване комфорта на обитаване и постигане на 

нормативно определените параметри в общински училища. 

 

Таблица 3.3.3. Инвестиции, реализирани в училищни сгради в община Поморие 

обект 
местонахож

дение 
Реализирани инвестиции 

Основно 

училище 

„Христо 

Ботев“ 

Гр. 

Поморие, ул. 

„Княз Борис 

І“ № 171 

В процес на изпълнение е проект „Изпълнение на мерки 

за повишаване на енергийната ефективност на ОУ 

„Христо Ботев“ гр. Поморие и на многофамилни 

жилищни сгради в град Поморие с адрес: ул. „Солна“ №9 

и кв. Свобода №14“, финансиран от ОПРР 2014-2020г. 

Идентифицирана необходимост: от изграждане на 

съвременен медицински кабинет 

Средно 

училище 

„Иван 

Вазов“ 

Гр. 

Поморие, ул. 

„Солна“ 

№19 

Проект „Изпълнение на мерки по „Енергийна 

ефективност в периферните райони – 3“ за СУ „Иван 

Вазов“, жилищна сграда на ул. „Солна“ №11, жилищна 

сграда в кв. „Свобода“ №13, гр. Поморие, Община 

Поморие, финансиран от ОПРР. 

Клас на енергопотребление: В. 

СМР в сградата на училището: топлинно изолиране на 

външни стени, под и тавани; подмяна на прозорци и врати 

със система от PVC профил и стъклопакет; монтаж на 

слънчеви колектори за БГВ - изграждане на соларна 

инсталация за БГВ, вкл. слънчеви колектори, нов бойлер, 

тръбна мрежа, арматура и управление; 

Физкултурен салон: топлинно изолиране на външни 

стени, под и таван; подмяна на прозорци и врати със 

система от PVC профил и стъклопакет; монтаж на 

слънчеви колектори за БГВ-Изграждане на соларна 

инсталация за БГВ, вкл. слънчеви колектори, нов бойлер, 

тръбна мрежа, арматура и управление. 

Основно 

училище 

„Христо 

Ботев“ 

с. Бата ул. 

„Иван 

Вазов“ №18 

През периода е извършен основен ремонт на училищната 

сграда. 
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Транспорт  

 

За децата и учениците е осигурен безплатен превоз до образователните 

институции, в които се осъществява тяхното обучение. Изградена е оптимална и 

гъвкава транспортна схема с наличните училищни автобуси като е осигурено 

безопасното придвижване на учениците до съответното училище. Безплатен превоз е 

осигурен и на педагогическия персонал. 

 

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински  детски комплекс, гр. 

Поморие (ЦПЛР – ОДК Поморие) 

 

Дейността на центъра е регламентирана в Правилник за устройството и 

дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс 

Поморие, приет с решение № 366/26.10.2016г. ЦПЛР- ОДК Поморие организира и 

провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на възраст от 5 до 

19 годишна възраст. 

Дейности за обучение в ЦПЛР- ОДК Поморие се осъществяват в следните 

области: наука и технологии; изкуства; спорт; придобиване на умения за лидерство; 

други. С учениците работят доказани професионалисти, което  е естествен резултат от 

доброто взаимодействие между община, образователни институции, родителска 

общност и гражданско общество. 

Има потенциал да се засили индивидуалната работа с децата, за да се открият 

закодираните заложби и в същото време да се разработват не само авторски програми 

на учителите, свързани с учебния процес в извънкласната форма, но и разработването 

на индивидуална програма за всяко дете с изявени дарби в училище. Институциите в 

образователната система трябва да отговорят на новите предизвикателства и да 

предложат нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване.  

 

Закрила на детето 

Органите за „Закрила на детето“, на местно ниво полагат целенасочени усилия 

за превенция на изоставането и реинтеграция на деца, като освен социално-

психологическа подкрепа се предоставя и финансова помощ, която е част от работата 

по превенция, реинтеграция и настаняване при близки и роднини или в приемно 

семейство.  

Изключително важен е индивидуалния подход при работата по всеки случай, 

който е обвързан със специфичните потребности на детето. 
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От съществено значение за гарантирането на правата и интересите на децата е, 

че настаняването извън семейството, включително и в специализирана институция се 

извършва от съда. 

Статистически данни за Община Поморие за 2021 год.: 

• Деца и младежи в риск – 106 деца и младежи 

• Мерки за закрила в семейна среда - 62  

• Мерки извън семейна среда - 44  

• Форми на подкрепа за деца и младежи в риск и техните семейства - 16   

 

Деца и ученици в риск от социално изключване 

 

В превенцията на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/МКБППМН-

Поморие/ и създадения към нея като помощен орган - Кабинет за социална превенция и 

консултиране. Комисията работи в тясно сътрудничество с органите и институциите, 

имащи отношение към социалната закрила на малолетните и непълнолетните на 

територията на общината. 

Възпитателните мерки са налагани от МКБППМН, с оглед на щадяща 

обстановка и процедура спрямо децата и младежите, считайки, че това е в най-добрия 

подход за тях, целящ превенция на противообществени прояви. 

Статистически данни за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/МКБППМН-Поморие/ и 

създадения към нея като помощен орган - Кабинет за социална превенция и 

консултиране за 2021 год.: 

• Общ брой на обществени възпитатели, които работят с младежите – 3 

• Разгледани възпитателни дела – 18 

• Наложени възпитателни мерки - 22  

• Младежи посетили Кабинета за социална превенция – 61 

• Мероприятия и инициативи на МКБППМН-Поморие - 11 

През Детска педагогическа стая - Поморие (ДПС-Поморие )  са преминали 60 

младежи. През 2021 год. на Отчет се водят 22-ма младежи, като към края на годината 

броят им е 13. 

Всички заинтересовани институции в община Поморие работят в тясно 

сътрудничество за пълноценно развитие на младите хора, за реализацията им, за 

задоволяване на потребностите им и за решаване на техните проблеми. Структурите, 

реализиращи тази политика на територията на Община Поморие са ЦПЛР-ОДК 

„Поморие“, читалища, училища, неправителствени организации, спортни клубове, 

ЦОП – Поморие, Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания, Преходно жилище - с. Бата, СУПЦ - с. Бата, МКБППМН - Поморие, 

Детска педагогическа стая – Поморие, РУ Поморие – МВР, Отдел „Закрила на детето“, 
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при Дирекция „Социално подпомагане“, Пробационно звено – Поморие, Районна 

прокуратура. 

Училищните ръководства и общинска администрация полагат усилия за 

ограничаване на учениците, които не посещават училище. Директорите на училищата 

поддържат постоянна връзка с общината за осъществяване на контрол и своевременно 

информиране за записването на учениците, в задължителна училищна възраст 

потвърдено със съобщения. С цел пълно обхващане на всички подлежащи на 

образование деца и ученици и предотвратяване на отпадането от образователната 

система е създаден и функционира Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На територията на 

община Поморие по Механизма работят два екипа за обхват. Поради усложнената 

епидемична обстановка през 2021 г., след актуализация на данните в Информационната 

система за реализация на Механизма /ИСРМ/, не са извършени физически посещения 

на адреси от екипите за обхват, а се осъществиха непреки контакти /напр. чрез тел. 

разговор, социални мрежи и др. /с родители, настойници, попечители на 

децата/учениците, които подлежат на задължително предучилищно и училищно 

образование. Резултат от работата на Механизма е подобряване на координацията и 

сътрудничеството между институциите, по-добра комуникация, ефективност на 

действията, разпределение на отговорностите, с цел по-малко отпаднали или 

застрашени от отпадане от образователната система деца и ученици. 

 

Интеграция на уязвими групи  

 

В учебните заведения е създадена атмосфера на толерантност и търпимост към 

социо-културните различия между етносите.  

Нивото на образование предопределя риска от социално изключване, а големите 

групови неравенства често се приемат за индикатор за наличие на дискриминация. 

Ромската общност е сред най-ниско образованата в страната. Половината от лицата над 

20-годишна възраст са с начално или по-ниско образование. Специфична особеност на 

групата е, е, че неграмотността се среща два пъти по-често при жените, отколкото при 

мъжете роми. Но понеже именно жените са тези, които се грижат за децата, тяхната 

неграмотност или ниско образование се оказват от изключителна важност за 

образователните аспирации и училищните успехи на децата. Отпадането на ромските 

деца от предучилищните заведения има изключително тежки последици. Мнозинството 

от тях тръгват на училище без да говорят добре официалния български език и без да са 

усвоили основните знания и умения, необходими за справяне в учебния процес, което 

предопределя ранното им отпадане от училище.  

С цел превенция на ранното отпадане от училище и интеграция в 

образователната система на децата от ромски произход се реализира Проект 

BG05M9OP001-2.115-0001 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 
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общности на територията на Община Поморие“ (2021-2023г.), финансирана от ОПРЧР,  

Процедура BG05M9OP001-2.115 МИГ ПОМОРИЕ - мярка 9: „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ 

Провеждане на извънкласни занимания и допълнителна учебно-възпитателна 

работа се осъществява с деца от ромски произход, които посещават ОУ „Христо 

Ботев“, ПГТ „Алеко Константинов“, ДГ „Веселушко“ с филиал ДГ „Слънчо“, 

намиращи се в гр. Поморие, където преобладават децата и учениците от ромски 

произход. Целта на дейността на педагозите е да спомогнат за по-бързото усвояване на 

учебния материал, повишаване знанията и уменията и ограмотяването на децата от 

ромски произход. Работата на педагозите ще бъде насочена и към деца в предучилищна 

възраст, с цел по-добра предварителна подготовка на деца от ромски произход като 

превенция на ранното им отпадане от образователната система.  

За недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и 

правонарушения с оглед подобряване на обществения ред се предвижда доставка и 

монтаж на техника за видеонаблюдение на територията на град Поморие.  

 

3.3.2. Обезпеченост на образователната система със специалисти 

 

Промяната в броя на учениците оказва пряко влияние върху педагогическия 

персонал. По данни от общинската администрация училищата и детската градина 

разполагат с квалифицирани учители по учебните предмети. Има потенциал при 

осигуряване на специалисти в училищата и детската градина за предоставянето на обща 

и допълнителна подкрепа за личностно развитие, осигуряване на ресурсни учители за 

краткосрочна и дългосрочно допълнителна подкрепа на децата и учениците със 

специални образователни потребности.  

 

Фигура 3.3.6. Педагогически персонал и детски 

учители в детските градини в община Поморие за 

периода 2014 – 2020г.81 

Важно е осигуряване на 

необходимите условия за 

повишаване квалификацията 

на педагогическите 

специалисти за придобиване и 

усъвършенстване на 

компетентностите, за 

идентифициране на 

потребностите и предоставяне 

на обща и допълнителна 

подкрепа. 

  

 
81 Източник: НСИ. 
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В своята политика за 

осигуряване на качествено 

образование, Община 

Поморие насърчава и 

подпомага професионалното 

развитие на работещите с 

деца. По повод 24 май, 

учители са удостоявани с 

почетен плакет и диплом за 

техния професионализъм и 

принос в образованието. 

Фигура 3.3.7. Учители в общообразователните и 

специалните училища в община Поморие за периода 

2014 – 2020г.82 

 

 

3.4. Социалните услуги 

 

През периода 2014-2020г. Община Поморие води целенасочена политика за 

подобряване качеството и обхвата на социалните услуги в общността, чрез 

разширяване и обновяване на социалната инфраструктура.  

Политики в сферата на социалното подпомагане. Провежданата политика на 

държавата и на община Поморие в областта на дейностите по социалното подпомагане 

е насочена към превенция срещу социалното изключване на хората в неравностойно 

социално положение и на лицата в риск. Основните направления в действащите 

нормативни документи (законови и подзаконови документи, стратегии и планове) 

могат да бъдат представени по следния начин: 

• развитие на услуги в общността за: превенция на деца и семейства в риск, с цел 

преодоляване на социалното изключване и изолацията, чрез оставане в тяхната 

семейна и домашна среда; развитие на индивидуалните и общностни умения и 

ресурси; превенция на насилие и експлоатация; превенция на асоциално 

поведение, социална маргинализация; 

• деинституализация и подобряване качеството на резидентната грижа, което се 

предвижда да се постигне чрез ограничаване на функциите на специализираните 

институции и намаляване на дела на хората с увреждания настанени в тях; 

• развитие на нови форми на социални услуги от резидентен тип в среда близка до 

домашната, от която да се ползват по-голям брой хора с увреждания; 

• развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими 

групи и лица в неравностойно положение, осигурявайки условия нуждаещите се 

да не напускат собствения си дом и общност. 

 
82 Източник: НСИ. 
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Определянето на нужните ресурси (материални, финансови, кадрови и др.) от 

подобен вид социални дейности става на основата на броя на лицата, които се нуждаят 

от социално подпомагане. 

В зависимост от начина на финансиране социалните услуги се диференцират на 

такива които са: 

• Делегирани от държавата – чрез целево финансиране на общината със средства 

от държавния бюджет. 

• Местно (общинско) финансиране. 

Териториална организация на услугите по социално подпомагане включва 

потребители, имащи право от подобен вид социални дейности от цялата община. За 

някои услуги, потребителите са и от други общини в област Бургас (Дом за възрастни с 

физически увреждания, Центъра за настаняване от семеен тип, Защитено жилище за 

възрастни хора с умствена изостаналост). 

 

Общинско предприятие „Социално Обслужване“ (ОП „СО“) 

 

Община Поморие е доставчик на социални услуги. Общинско предприятие 

„Социално Обслужване“ (ОП „СО“) изпълнява социалните дейности, като работи 

приоритетно с проблемите и нуждите на хора и групи в неравностойно социално 

положение, ползващи социалните услуги в Общината. 

ОП „СО“ е учредено с Решение № 422/13.01.2003 г. на ОбС Поморие, във връзка 

с §17 и §37 от Закона за социално подпомагане и на основание чл.54 във връзка с чл. 53 

от Закона за общинска собственост, като второстепенен разпоредител на бюджетни 

кредити със самостоятелен баланс.  

Дейността му е организирана, съгл. Правилник за организацията и дейността на 

ОП „Социално обслужване“, като предметът на дейност е управление и предоставяне 

на социални услуги на територията на Община Поморие.83 

За предоставяне на социалните услуги на ОП „СО“ са предоставени за 

стопанисване, ползване и управление общински активи, движимо и недвижимо 

имущество. Предприятието разполага с 6 автомобила. 

Към 2021г. щатната численост на персонал е 112 души. В предприятието работят 

специалисти, социални работници, учители, възпитатели, администрация, медицински 

работници и обслужващ персонал – хора с квалификация, притежаващи умения и 

мотивация за работа с лица и деца с интелектуални затруднения, с хора с увреждания, 

самотно живеещи и други нуждаещи се от социални услуги клиенти. 

  

 
83 Източник: https://ospomorie.bg/pravilnik-za-organizacijata-i-dejnostta-na-op-socialno-obsluzhvane/ 
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3.4.1. Социални институции и услуги 

 

На територията на Общината, социални услуги се предлагат за различни целеви 

групи – деца в риск, деца с увреждания, възрастни хора, лица с увреждания, и други. 

Дейностите по социално обслужване се предоставят в социални институции,  и 

социални услуги в общността, които са с държавно,  общинско, и  финансиране по 

проекти. 

Таблица 3.4.1. Данни за вида на социалните услуги и капацитета на социалните 

институции в община Поморие  

Социална институция: услуга 
Населено 

място 
Капацитет 

Източник на 

финансиране 

Социални услуги в домашна среда    

Домашен социален патронаж (ДСП) 
общ. 

Поморие 
120 Общински бюджет 

Детска млечна кухня (ДМК) за деца 

от 10 месеца до 3 годишна възраст в 

гр. Поморие 

Гр. Поморие, 

3 разливочни 

за раздаване 

на храна в 

кв. Св. 

Георги гр. 

Поморие, гр. 

Ахелой и гр. 

Каблешково 

150 Общински бюджет 

Социални услуги за деца/младежи    

Център за настаняване от семеен тип 

за деца и младежи с увреждания 

(ЦНСТДМУ)  

гр. Поморие 14 
Делегирана 

държавна дейност 

Център за настаняване от семеен тип 

за деца и младежи без увреждания 

(ЦНСТДМБУ)  

с. Бата 12 
Делегирана 

държавна дейност 

Център за обществена подкрепа 

(ЦОП) 
гр. Поморие 40 

Делегирана 

държавна дейност 

Социални услуги за възрастни    

Дом за пълнолетни лица с физически с. Горица 52 Делегирана 
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Социална институция: услуга 
Населено 

място 
Капацитет 

Източник на 

финансиране 

увреждания (ДПЛФУ)  държавна дейност 

Център за социална рехабилитация и 

интеграция (ЦСРИ) 
гр. Поморие 20 

Делегирана 

държавна дейност 

Преходно жилище за деца и лица над 

18 г. (ПЖДЛ) 
с. Бата 8 

Делегирана 

държавна дейност 

Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост (ЗЖЛУИ)  
с. Бата 8 

Делегирана 

държавна дейност 

Социален учебно-професионален 

център (СУПЦ) 
с. Бата 50 

Делегирана 

държавна дейност 

Клуб на пенсионера – общо 14 клуба 

Клуб на инвалида – 1 бр. в гр. 

Поморие 

14 населени 

места 

1200 

членове 
Общински бюджет 

 

Социални услуги в домашна среда  

 

Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на 

лица/деца с увреждания, самотноживеещи възрастни хора и други уязвими групи. 

Социални услуги в домашна среда са: личен асистент; социален асистент; домашен 

помощник; домашен социален патронаж. 

 

Вид социална услуга: Домашен социален патронаж (ДСП) 

Капацитет: 120 души 

Потребители на услугата: Възрастни хора, в т.ч. хронични болни, лица с увреждания 

и самотно живеещи. 

Описание на услугата: ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, 

свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на 

обитаемите жилищни помещения, съдействие за снабдяване с необходими стоки и 

услуги, битови услуги и др. Социалните услуги включват обгрижване по домовете на 

възрастни, самотни хора, които са затруднени самостоятелно да организират своя бит. 

Осигурява се: доставяне на топла храна по заявка, наблюдение на здравното състояние, 

оказване на помощ и съдействие при административни, финансови, правни и друг вид 

услуги, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при 

хора с увреждания. 
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Персонал: Персонал 4 души - социален работник в социална услуга – 1 бр., шофьор на 

лек автомобил до 9 места – 1 бр., домашен санитар – 2 бр. 

Източници на финансиране: Клиентите на ДСП Поморие заплащат такса в размер на 50 

% от разхода и останалата част от разходите са за сметка на  бюджета на общината. 

 

В Процес на изпълнение е проект BG05M9OP001-2.101-0135 Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания за превенция разпространението на COVID-19 в 

община Поморие (2020-2022)84, с финансиране от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, 

Проектът спомага за изпълнение на мерките по време на въведеното извънредно 

положение в страната и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, 

като осигури мрежа от услуги в подкрепа на опазване на общественото здраве, 

превенция на риска от социално изключване на възрастни хора и хората с увреждания, 

чрез осигуряване на подкрепящи услуги в домашна среда - доставка на храна, 

хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, 

заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни 

услуги. 

Достигнат индикатор: участници над 18г., вкл. с увреждания, получаващи грижа 

във връзка с пандемичната ситуация – 220 души. 

 

В Процес на изпълнение е проект BG05M9OP001-6.002-0175 „Патронажна 

грижа+ в община Поморие“ (2021г.)85, с финансиране от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по който се предоставяне на интегрирани 

социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с 

ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. 

Патронажната грижа в Община Поморие ще обхваща следните дейности: предоставяне 

на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с 

увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, 

консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 

необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други 

средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства 

на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); 

транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата. 

Индикатор: 208 потребители на услугата 

Вид социална услуга: Личен асистент 

 
84 Източник: 

http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/Project/BasicData?contractId=R9hOF0mA8bk%3D&isHistoric=False 
85 Източник: 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/30/Project/BasicData?contractId=pU3e%2B1ukbeY%3D&isHistoric=False 
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Капацитет: 35 потребители 

Достигнат индикатор: Участници с увреждания и участници над 65г. в 

невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги – 59 души 

Потребители на услугата: хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване на територията на община Поморие 

Описание на услугата: Осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и 

други услуги. Създадени са условия за приемственост и гарантиране на обслужването 

на лица, ползващи услугите „Социален асистент“, „Домашен помощник“ и „Личен 

асистент“. Центърът разполага с транспорт. 

Персонал: Отдел „Лични асистенти“ - специалист „социални дейности“ – 2; Отдел 

„Социални асистенти“ - Социален работник в социална услуга – 1. 28 лични асистенти. 

Източници на финансиране: проект BG05M9OP001-2.002-0071-C01 „Създаване на 

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие“ 

(2015-2017г.)86, финансиран от ОПРЧР. Устойчивост - нормативно са заложени 

средства и общински бюджет. 

 

Социални услуги за деца/младежи 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

(ЦНСТДМУ), гр. Поморие 

Капацитет: 1 места - 12 места и 2 места за спешно настаняване на деца в риск от 

общността. 

Потребители на услугата: деца в риск от общността 

Описание на услугата: ЦНСТДМУ е социална услуга от резидентен тип, която 

предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за 

които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното 

им семейство. Услугата стартира през 2015г. по проект „Предоставяне на социална 

услуга „Център за настаняване от семеен тип“ в гр. Поморие“, Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.  

Персонал: Общо 13 души - управител, възпитател,  медицинска сестра за социални 

дейности, домакин и детегледачи – 9 бр. 

Източници на финансиране: издръжка като държавно делегирана дейност. 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 

(ЦНСТДМБУ), с. Бата 

 
86 Източник: 

http://2020.eufunds.bg/bg/5/129/Project/BasicData?contractId=weVikxh5H20%3D&isHistoric=False 
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Капацитет: 12 места. 

Потребители на услугата: деца в риск 

Описание на услугата: ЦНСТДМБУ с. Бата е комплекс от социални услуги, резидентен 

тип,  които се предоставят в среда, близка до семейната. Според възрастта им, 

продължават обучение в местното училище и Професионална гимназия в гр. Поморие. 

Социалните работници работят за развиване на уменията на децата, според техните 

интереси и възможности. Настаняването на децата се извършва със Заповед от 

Дирекция „Социално Подпомагане“ - ОЗД. Срокът за който са настанени е различен, в 

зависимост от Решението на съда. 

Персонал: Персонал е 9 човека: управител, социални работници – 2 бр., психолог, 

медицинска сестра и детегледачки – 4 бр. 

Източници на финансиране: делегирана от държавата дейност 

 

Център за обществена подкрепа гр. Поморие (ЦОП) 

Капацитет: 40 места. 

Потребители на услугата: деца от 3 до 18 години. 

Описание на услугата: Центърът за Обществена Подкрепа е комплекс от социални 

услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от 

училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на 

самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и 

подкрепа на семейства в риск.  

В ЦОП се предоставят следните услуги: семейно консултиране и подкрепа; 

превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и 

неглижиране; пре-натална и пост-натална грижа; семейно планиране; превенция на 

отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение; 

превенция на отпадането от училище; деинституционализация и реинтеграция; 

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; обучение на 

приемни родители; обучение на кандидат-осиновители; превенция на изоставянето; 

консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви; логопедична терапия; 

рехабилитационни услуги. 

Социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят в ЦОП чрез: 

Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“; Други институции 

и организации, като например: специализирани институции за деца, МКБППМН, 

Детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, 

неправителствени организации и др.; Потребителите, при идентифициране на нужда от 

подкрепа, могат да ползват социални услуги по свой избор – без Направление от 

Дирекция „Социално подпомагане“ (т.нар. самозаявили се клиенти). 
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Персонал: Общо - 9 човека, включва управител, психолог, педагог, рехабилитатор, 

логопед и социални работници – 3 бр. Създадения мобилен екип от специалисти на 

ЦОП, консултират деца и техните семейства от селищата на общината. 

Източници на финансиране: делегирана от държавата дейност 

 

Социални услуги за възрастни 

 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ), с. Горица  

Капацитет: 52 места. 

Потребители на услугата: лица с увреждания 

Описание на услугата: ДПЛФУ е специализирана институция, предоставяща комплекс 

от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение 

на ТЕЛК/НЕЛК. На потребителите се предоставят денонощно медицинско обслужване, 

рехабилитация, хранене, съобразено със здравословното състояние. Основно място 

заемат  медико-социални и социално-правни консултации, групова и индивидуална 

социална работа. 

Ресурсна обезпеченост: Потребителите се обгрижват от квалифицирани специалисти и 

персонал от 27 човека – управител, социален работник, психолог, касиер/домакин, 

калкулант, шофьор, рехабилитатори - 2, медицински сестри - 4, готвачи – 3, огняр – 3, 

санитари – 9. 

Източници на финансиране: делегирана от държавата дейност. Клиентите заплащат 

такса в размер на 70% от личните доходи, съгласно Тарифа за таксите за социални 

услуги, финансирани от републиканския бюджет. 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Поморие (ЦСРИ) 

Капацитет: 20 места. 

Потребители на услугата: лица над 18 години в риск от социално изключване, с 

различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно 

поведение, нарушения в развитието; лица с различни форми на зависимост; лица 

жертви на различни форми на насилие и експлоатация, лица извършители на насилие.  

Описание на услугата: Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от 

социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни 

консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване. В ЦСРИ Поморие 

се предоставят подкрепящи дейности насочени към  най-пълно възстановяване на 

потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото. 

Потребителите ползват дейностите (индивидуални или групови) почасово в зависимост 

от индивидуалните им потребности. 
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В ЦСРИ Поморие се предлагат дейности за: Социална рехабилитация; 

Когнитивна рехабилитация; медицинска рехабилитация; терапии (дейности за 

развитие); социални консултации; психологическа подкрепа; специализирани 

консултации. 

Освен в сградата на центъра услугата може да се предоставя и мобилно.  

Персонал: общо 5 души – управител, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, 

Чистач/хигиенист. 

Източници на финансиране: държавно делегирана дейност. 

 

Преходно жилище за деца и лица над 18 г. (ПЖДЛ), с. Бата  

Капацитет: 8 места. 

Потребители на услугата: деца и лица със Заповед на Директора на Дирекция 

„Социално Подпомагане“ – Поморие.  

Описание на услугата: ПЖДЛ е форма на социална услуга резидентен тип, за деца и 

лица.  В ПЖДЛ, настанените водят независим начин на живот, подпомагани от екип 

професионалисти. В преходното жилище се предоставят следните услуги: обучение за 

придобиване знания и умения за самостоятелен живот , с цел  социална интеграция на 

потребителите; съдействие при необходимост от  здравни грижи; съдействие за 

обучение; съдействие за реализиране на потребителите на пазара на труда; подкрепа за 

разширяване на социалните контакти със семейството; дейности за организиране на 

свободното време според потребностите и интересите на потребителите. 

Персонал: Персоналът е от 6 човека –  със щат 0,5 са назначени управител, домакин, 

трудотерапевт, пазач-портиер, социални работници – 4 бр. 

Източници на финансиране: държавно делегирана дейност. Потребителите с лични 

доходи, заплащат такса в размер на 50% от доходите си, съгласно Тарифата за таксите 

за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. 

 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ), с. Бата  

Капацитет: 8 места 

Потребители на услугата: лица с умствена изостаналост, настанени със Заповед на 

Директора на Дирекция „Социално Подпомагане“ – Поморие  

Описание на услугата: ЗЖЛУИ социална услуга резидентен тип, в която лицата водят 

независим начин на живот, подпомогнати от екип професионалисти – психолог, 

социални работници, медицинска сестра, обслужващ персонал. Младежите ползват 

следните услуги: групова и индивидуална социална работа при подготовка за успешна 

реинтеграция, подкрепа и съдействие при необходимост от здравни грижи, подкрепа и 

съдействие при възможности за обучение, съдействие за реализиране на потребителите 
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на пазара на труда, подкрепа за разширяване на социалните контакти със семейство, 

близки и роднини, дейности за организиране на свободното време. 

Персонал: Персоналът е от 6 човека –  със щат 0,5 са назначени управител, домакин, 

трудотерапевт, пазач-портиер, социални работници – 4 бр. 

Източници на финансиране: държавно делегирана дейност. Потребителите заплащат 

такса в размер на 50% от лични доходи, съгласно Тарифата за таксите за социални 

услуги, финансирани от републиканския бюджет. 

 

Социален учебно – професионален център, с. Бата (СУПЦ) 

Капацитет: 50 места 

Потребители на услугата: деца и младежи с лека умствена изостаналост, лица с 

увреждания и деца в риск, навършили 16 години. Повечето са без родственици 

задължени да се грижат за тях. Курсистите са настанени или насочени от Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Отдел Закрила на детето. 

Описание на услугата: СУПЦ е комплекс за социални услуги, насочени към 

професионално обучение на лица с определена степен намалена работоспособност, 

навършили 16 години и деца в риск, навършили 16 години, по реда на чл.20, ал.1,2 и 

ал.4, т.1и2 от ПП ЗЗД. СУПЦ  притежава лиценз от НАПОО София, за лицензиран 

Център за Професионално Обучение. 

Младежите получават професионална квалификация по специалностите: дамско 

облекло; дърводелство; зидаро-мазачество; строително бояджийство; готварство; 

санитари. 

Обучението се провежда по одобрени програми, в тригодишен курс.  

В Заведението традиционно се работи по различни проекти, някои от които с 

международно участие. Целта е да се развиват знанията и уменията на курсистите, 

както и да се обновява базата. 

Персонал: Квалифицирани учители, преподаватели с опит в работата с деца с 

увреждания, водят занятията по теория и практика. В СУПЦ основно място заема 

социалната работа и възпитание. Специалисти – социални работници и възпитатели 

работят с децата и младежите в извън учебно време. 

Източници на финансиране: държавно делегирана дейност. Курсистите над 18 г., които 

имат лични доходи, заплащат такса в размер на 50 % от  доходите си, съгласно 

Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет. 
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Детска млечна кухня (ДМК) 

 

В ДМК гр. Поморие, ежедневно се е приготвяла храна за деца от 10 месеца до 3 

годишна възраст, съобразена с изискванията за качествен и количествен състав, 

съобразен с възрастовите особености и нормативните изисквания. Тя обслужва трите 

града в общината – Поморие, Каблешково и Ахелой. Има обособени 3 разливочни 

пункта. От месец април 2020г. дейността на детска млечна кухня е предоставена на 

външен изпълнител, който продължава да извършва всички досегашни дейности, 

съгласно нормативните изисквания. 

Персонал: 6 души, домакин и готвачи. 

 

Клубове на Пенсионера и Клуб на Инвалида 

 

Като елемент на социалната среда за възрастните хора значителна роля имат 

пенсионерските клубове. Клубовете на пенсионера – общо 14 клуба: 2 бр. в гр. 

Поморие и по един в гр. Каблешково, гр. Ахелой, с. Каменар, с. Лъка, с. Медово, с. 

Бата, с. Белодол, с. Горица, с. Козичино, с. Гълъбец, с. Порой, с. Александрово. В тях 

членуват около 1200 човека, които организират и провеждат мероприятия с културно-

масов характер. 

Клуб на инвалида – 1 бр. в гр. Поморие. Клубът на инвалида се посещава от 

организацията на незрящите и от дружеството на хората с увреждания. В него се 

предоставя възможност за социални контакти на хората с увреждания, провеждане на 

културно-масови мероприятия и др. 

Община Поморие чрез бюджета си поддържа както предоставената за 

стопанисване инфраструктура, така подпомага и издръжката на клубовете, осигуряване 

на транспорт за осъществяване на мероприятията им. В клубовете са назначени 

домакини, които подпомагат организирането и развиването на клубните дейности, и 

превръщат клубовете в предпочитано място за свободното време на възрастните хора и 

хората с увреждания. Персонал: Клуб на пенсионера - домакин – 14 д.; Клуб на 

инвалида – деловодител – 1. 

 

3.4.2. Състояние на общинската социална инфраструктура 

 

През периода 2014-2020 г. община Поморие обезпечава безвъзмездно 

финансиране при изграждането на необходимата инфраструктура за предоставяне на 

социални услуги чрез разработване на проекти от общинската администрация. 

Средствата са основно от европейските фондове. Поетапно се създава качествено нова 

среда за представителите на целевите групи и се провежда активна работа с тях.  
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Локализацията на инфраструктурата е организирана в три населени места – гр. 

Поморие и селата Бата и Горица. В общинския център са разположени основно 

социални обекти за услуги в общността (от резидентен тип) и услуги, финансирани от 

общинския бюджет (Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня). В с. Бата са 

разкрити 4 обекта за социални услуги, в село Горица се намира единствената 

специализирана институция в общината. 

 

Таблица 3.4.2. Инфраструктурна обезпеченост на социалните услуги в община Поморие  

Социална 

институция: услуга 

Населено 

място 
Инфраструктурна обезпеченост 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и 

младежи с 

увреждания 

(ЦНСТДМУ) 

гр. Поморие, 

ул. 

„Възраждане“ 

№2 

Услугата се предоставя в масивна, триетажна 

сграда, Изграден през 2015г. с финансиране 

по Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013. 

В една сграда се 

помещават следните 

услуги: 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Център за почасово 

предоставяне на 

услуги за социално 

включване в община 

Поморие 

Детска млечна кухня 

Пенсионерски клуб 

гр. Поморие, 

ул. „Смирна“ 

№1а 

Сградата е построена през 2009 г. 

Етаж първи: Детска млечна кухня, 

Пенсионерски клуб, изнесено работно място 

на служба „ГРАО“ и приемна на РПУ – 

Поморие. 

Етаж 2 ЦСРИ и Център за почасово 

предоставяне на услуги. 

По проект BG05M9OP001-2.002-0071-C01 

„Създаване на Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално 

включване в община Поморие“ (2015-2017г.) , 

финансиран от ОПРЧР са извършени ремонт, 

обзавеждане и оборудване на Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в община Поморие. Ремонтирани 

са: зала за лечебна физкултура - 30,06 кв. м, 

зала за физиотерапия – 21,94 кв. м, кабинет за 

Директор/социален работник – 21,94 кв. м, 

кабинет за психолог – 19,78 кв. м, санитарни 

общи части. За адаптиране на сградата и 

улесняване на достъпа за хора с увреждания е 

монтиран на подемник, чрез който да се 

извършва превоза на посетителите между 1-ви 
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Социална 

институция: услуга 

Населено 

място 
Инфраструктурна обезпеченост 

и 2-ри етаж. 

Закупено е специализирано транспортно 

средство (микробус) за хора увреждания, 

снабдено със съответните 8+1 места, 

оборудван с хидравлична платформа за 

качване на хора с инвалидни колички и 

сгъваема електрическа стъпенка на входната 

врата за трудноподвижни пътници, 

устройство за укрепване на инвалидни 

колички. 

През периода са закупувани климатици за 

ЦСРИ и ДМК 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и 

младежи без 

увреждания 

(ЦНСТДМБУ) 

с. Бата, ул. 

„Иван Вазов“ 

№31 

Услугата се предоставя в масивна, двуетажна 

сграда. Условията са добри, жилищните стаи 

са обзаведени по изискванията. Базата 

разполага със занималня, изолатор и 

разливочна с умивалня. През периода са 

правени текущи ремонтни дейности. 

Център за 

обществена 

подкрепа (ЦОП) 

гр. Поморие,  

ул. „Марица“ 

7 

Услугата се предоставя в масивна, двуетажна 

сграда, през периода са извършвани текущи 

ремонтни дейности -  изграждане на 2 бр. 

кабинети, монтаж на нови метални 

водосточни тръби; закупено оборудване - 

бойлер за топла вода, климатик,  лаптоп и 

проектор (2014г.) 

Дом за пълнолетни 

лица с физически 

увреждания 

(ДПЛФУ) 

с. Горица, ул. 

„Кирил и 

Методи“ №57 

Услугата се предоставя в масивна триетажна 

сграда. Извършвана е текуща поддръжка, 

ремонт на санитарните възли (2014г.) 

Преходно жилище за 

деца и лица над 18 г. 

(ПЖДЛ) 

с. Бата Регулярна поддръжка 

Защитено жилище за 

хора с умствена 

изостаналост 

(ЗЖУИ) 

с. Бата Регулярна поддръжка 
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Социална 

институция: услуга 

Населено 

място 
Инфраструктурна обезпеченост 

Социален учебно-

професионален 

център (СУПЦ) 

с. Бата 

Условията за обучението и битуването са  

добри. Базата се ремонтира и обновява 

периодично за да отговаря на  критериите и 

стандартите за социални услуги. 

През периода е извършено разширяване на 

площадката за зареждане на метан,  ремонт на 

отоплителна инсталация, ремонт на парковото 

осветление и др. 

Клуб на пенсионера 

– общо 14 клуба 

Клуб на инвалида – 

1 бр. в гр. Поморие 

14 населени 

места 

Текуща поддръжка. През периода е извършен 

ремонт в клуба на пенсионера в с. Горица, с. 

Каменар, гр. Каблешково, с. Лъка, с. 

Александрово; закупено оборудване  

компютърна конфигурация за клуб на 

пенсионера „Анхиало“, гр. Поморие 

кафемашина за клуба на пенсионера с. 

Гълъбец, хладилник,  телевизор и бойлер за 

топла вода за клуба на пенсионера с. Каменар 

и др. 

 

С цел подобряване на живота на възрастните хора на територията на общината е 

идентифицирана необходимостта от разкриване на нови социални услуги в общността - 

Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора и Център за социална 

рехабилитация и интеграция. Има необходимост  от разширяване на обхвата на 

услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания - домашен помощник, 

социален и личен асистент, както и запазване на услугата за предоставяне на топъл 

обяд. 

Община Поморие активно работи за създаване на нови възможности, които да 

осигурят развитието и предоставянето на необходими социални услуги за деца и 

възрастни хора и лица с увреждания. 

 

Интеграция на уязвими групи  

 

В малките населени места на територията на МИГ-Поморие, където има голямо 

струпване на ромско население, социалната изолация на тази малцинствена общност се 

подсилва още повече. Много от ромските деца отпадат от училище в следствие липсата 

на мотивация от страна на родителите за интегриране в образователната система, както 

и поради трудности при усвояването на учебното съдържание, поради недобро 
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владеене на българския книжовен език. Тази липса на мотивация е предпоставка за 

децата от ромската общност да копират модела на социална изолация от своите 

родители. 

Специфичен проблем на децата от семейства в неравностойно положение е 

влошеният социално-психологически климат в семействата. Невъзможността за 

справяне със ситуацията е предпоставка за явления като: стрес, депресия, домашно 

насилие, разпадане на семействата, изоставяне на деца и др., които водят до редица 

други неблагоприятни последици.  

През периода са реализирани редица проекти, насочени към интеграция на 

уязвимите групи. 

Проект BG05M9OP001-2.013-0001 „Създаване на центрове за социално 

включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие“87, 

(2018-2020г.), финансиран от ОПРЧР по Процедура BG05M9OP001-2.013 МИГ 

ПОМОРИЕ - МЯРКА 9: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности, в т.ч. роми, мигранти и др.“ Проектът прилага интегриран подход към 

нуждите на целевите групи –родители и деца от ромската общност от малките населени 

места на община Поморие. Създадени са два центъра за социално включване на 

маргинализирани общности в общината: Център в сградата на Народно читалище 

„Атанас Манчев“ в гр. Каблешково и Център в училище в ОУ „Христо Ботев“ с. Бата, 

които са обзаведени и оборудвани. В Центровете за социално включване на 

маргинализирани общности родители от малцинствените групи получават консултации 

и информация относно семейното планиране, относно превенция на нежелана 

бременност, подкрепа с цел повишаване на родителските умения, помощ и съвети, 

свързани с решаване на кризисни ситуации, превенция на изоставянето и др.  

Дейността на създадените центрове е финансирана от следващи проекти и е осигурено 

устойчивото им функциониране. 

Проект BG05M9OP001-2.049-0001 „Активно приобщаване с оглед насърчаване 

на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с 

увреждания на територията на община Поморие“88, (2021-2022г.), финансиран от 

ОПРЧР по Процедура BG05M9OP001-2.118 МИГ Поморие - Мярка 10 „Активно 

приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 

участие и по-добрата пригодност за заетост“.  

Целта е улесняване достъпа до заетост и връщането на пазара на труда на родителите от 

целевата група. Подкрепят се координирани дейности за превенция и предотвратяване 

на причините, които пораждат бедност и социално изключване. Реализирането на 

проекта, чрез подхода ВОМР цели интегриране в обществото на групите в 

неравностойно положение и със специални потребности на територията на МИГ-

Поморие. 

Проектът е с интегриран характер - от една страна ще бъдат предоставяни 

подкрепящи услуги за насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и 

 
87 Източник: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=gOvuLz5h4rA%3D&isHistoric=False 
88 

http://2020.eufunds.bg/bg/8010559/0/Project/BasicData?contractId=Ll%2BuY%2FpCpy8%3D&isHistoric=Fals

e 



134 

 

познавателно развитие на деца и младежи в неравностойно положение, а от друга, 

дейности за насърчаване включването в заетост на лица, полагащи грижи за зависим 

член на семейството. 

Проект BG05M9OP001-2.118-0001 „Активно приобщаване с оглед насърчаване 

на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с 

увреждания на територията на община Поморие - Етап 2“ (2021-2022), финансирана от 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по Процедура № 

BG05M9OP001-2.118 МИРГ МИГ Поморие – Мярка 10 „Активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост“. Проектът е насочен към прилагане на интегриран 

подход към целевите групи - родители и техните деца/младежи в неравностойно 

положение, за които полагат грижи на територията на община Поморие. Проектът е с 

интегриран характер- от една страна ще бъдат предоставяни подкрепящи услуги за 

насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на 

деца и младежи в неравностойно положение, а от друга, дейности за насърчаване 

включването в заетост на лица, полагащи грижи за зависим член на семейството. 

 

3.5. Култура 

 

Важен фактор за социално-икономическото развитие е опазването на духовното 

наследство и развитието на предприемачеството в сферата на културата. Културата 

придава собствен облик на общината, което е от значение за подобряване на качеството 

на живот на местната общност.  

Община Поморие има богат културен календар, в който са залегнали всички 

приоритети във връзка с функционирането на културните институции, както и за 

осъществяването на културни прояви на различни нива. Културният календар се 

публикува в интернет страницата на общината (https://www.pomorie.bg/kulturen-

kalendar-2022/). 

Съвременните културни дейности, представени в община Поморие имат пряка 

връзка с богатото културно - историческото наследство на територията ѝ. 

Разнообразието на културни дейности в общината е исторически обусловено. 

Културните традиции, освен че се съхраняват, се надграждат с нови форми на културни 

дейности. 

В капиталовата програма на Община Поморие се залагат ежегодно разходи за 

поддръжка, както и извършване на ремонтни дейности на отделните културни обекти.  

 

3.5.1. Културни институции и дейности 

 

Културните дейности, които са представени в община Поморие са в няколко 

основни направления. Те включват музейна, галерийна, кино дейността и комплексна 
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читалищна дейност. Основен културен център в общината е гр. Поморие. Тук е 

разположена и основната културна инфраструктура – музеи, галерии и др. 

 

Музеи 

 

В гр. Поморие културна дейност извършват два музея - Общински исторически 

музей и Музей на солта. 

Профилът на Общинския исторически музей е общоисторически. Помещава се 

в сграда, която е паметник на културата. Музейните експонати са представени в 

няколко експозиции – археологическа, османско господство, етнографска. Обособен е и 

отдел „Нова и съвременна история“. В отделните експозиции са включени експонати, 

свързани с праисторията, античната и средновековна история на Анхиало, ценни 

нумизматични сбирки от различни епохи, експонати от Възраждането, предмети от 

някогашния бит на населението и др. С експонати и фотографии в колекция „Нова и 

съвременна история“ са представени и новата история и съвременното развитие на гр. 

Поморие и общината. .Материалната база на Общинския исторически музей е в добро 

физическо състояние. Сградата, в която той се помещава е ремонтирана и добре 

поддържана. 

Реализиран е проект BG16RFOP001-2.001-0013 „Енергийна ефективност в 

сградата на Исторически музей- град Поморие“ (2016-2018г.), финансиран от ОПРР 

2014-2020г., Процедура BG16RFOP001-2.001 Енергийна ефективност в периферните 

райони. С реализирането на проекта е намалено крайното потребление на енергия и е 

осигурена рентабилна експлоатация на обществената сграда. 

 

Музеят на солта в гр. Поморие е единствен в страната и в Източна Европа. 

Неговата уникалност се изразява с характера на добиване на сол чрез слънчево 

изпарение на морската вода. Той е сравнително млад музей, открит е през 2002 г. С 

подходящи музейни форми и методи е представена древната анхиалска технология за 

производство на морска сол. Особеност на Музеят на солта, е и това, че освен от 

експозиционна зала, той включва и 20 дка действащи солници. Локализационно музеят 

е разположен в тясната ивица между Поморийското езеро и солниците. 

През 2014г. приключва проект „Поморие-туристическа атракция - град на солта, 

древна история и традиции“, финансиран от ОПРР, по който са реализирани дейности 

за превръщане на Музея на солта в конкурентна и целогодишно търсена атракция, с цел 

диверсификация на туризма в региона, чрез интегриране на един етнографски обект в 

общия туристически продукт на град Поморие и съседните черноморски курорти.89 

 

 
89 http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=56798 
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Арт комплекс – Водна кула – Музей на рибарството е в процес на изграждане 

(2020-2022г.) по проект BG14MFOP001-4.039-0001 „Арт комплекс – Водна кула – 

Музей на рибарството, гр. Поморие“, финансиран от Програма за морско дело и 

рибарство, Процедура BG14MFOP001-4.039 МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в 

качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ (2020-2022г.) 

Основната цел на проекта е да се пригоди съществуващото съоръжение в 

съвременно съоръжение на няколко нива, което да съчетава функциите на 

експозиционни площи, като по този начин ще се повиши привлекателността на 

рибарския район чрез подобряване средата на живот, използване на културното и 

морското културно наследство и разнообразни културни дейности, които от своя страна 

ще допринесат за диверсификация на местната икономика, създаването на заетост и 

укрепване на местната идентичност. 

Водната кула е била част от водоснабдителната система на град Поморие. Тя 

представлява резервоар за вода, който е бил ситуиран на най-високото място в края на 

града, намира се на 15 м от ул. „Крайбрежна“ в града. С оглед силно амортизираното и 

състояние и невъзможността за нейното функциониране нуждата от цялостното и 

реконструиране. Предвидени са строително-ремонтни работи за цялостна 

реконструкция на кулата за  мултифункционална зала, експозиционни площи; 

паркоустройство и благоустройство на дворното пространство. Обектът ще съдържа: 

експозиционна площ в обема на резервоара или други временни експозиции, 

вертикална комуникация, мултимедиен екран, входно пространство и други. 

 

Фигура 3.5.1. Брой посещения в Исторически музей –

Поморие за периода 2014-2020г.90 
Посещения (общо за 

Исторически музей, Музей на 

солта и Антична гробница) 

варират около 24 000 

годишно, като спадът през 

2020г. е резултат от 

пандемията. Реализират се 

приходи както от входни 

билети, така и от продажбата 

на рекламни материали и 

сувенири. 
 

 

Галерия 

 

Галерийната дейност в гр. Поморие се развива като културна дейност от няколко 

години. Тя се свързва с откритата през 2016 г. Градска художествена галерия „Дечко 

 
90 Източник: По данни от Община Поморие 
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Стоев“. Художествената галерия се помещава в основно ремонтираната и пригодена за 

целта сграда на старата митница в гр. Поморие. Галерията е разположена на 

територията на стария град. 

 

Лятно кино 

 

Кинодейността, която губи функциите и значимостта си през последните 2-3 

десетилетия е запазена в община Поморие. Тя, обаче, е частично представена (само 

през летния сезон) с функционирането на лятно кино „Яворов“. Това е едно от малкото 

останали летни кина в страната. Лятното кино е ремонтирано, като са монтирани нови 

удобни седалки, подновено е осветлението, подновена е и венецианската настилка по 

амфитеатъра. Обновено е и околното пространство. 

 

Народни читалища 

 

Традиционни носители на културата в българските общини са читалищата. На 

територията на община Поморие съществува изградена мрежа от 15 Народни Читалища 

и едно читалищно сдружение „Читалищата от Община Поморие – 2010“.  

 

Фигура 3.5.2. Предоставени субсидии на читалищата 

(в хил. лв.) 

Всички народни читалища в 

община Поморие са съдебно 

регистрирани и са вписани в 

Регистъра на народните 

читалища към 

Министерството на културата. 

Субсидиите за читалищата се 

определят при строго спазване 

на Закона за българските 

читалища, както и на 

Механизма за разпределение 

на общинската субсидия на 

читалищата.  

 

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни 

сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Съгласно Закона 

за народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В тяхната дейност 

могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения за възраст и пол, 

политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 
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Народните читалища на територията на община Поморие поддържат функциите 

на институции, които са неизменна част от облика на района. Благодарение на тяхната 

работа през годините са се запазили идентичността и традициите. Техния непрекъснат 

стремеж да задоволяват съществуващи потребности на населението, както и да 

привличат вниманието му към нови възможности и интереси, се отплаща най-вече с 

благодарността на потребителите и посетителите. 

Почти във всички читалища на територията на община Поморие съществуват и 

развиват дейност различни по своя обхват любителски формации. В голямата си част 

това са основно фолклорни състави – танцови и музикални ансамбли, групи за изворен 

фолклор, певчески групи. Интересът на децата и младите хора е насочен предимно към 

любителските театрални формации, школите по класически и модерни танци, 

акробатика, балет, мажоретни танци, школите по пиано, изобразителни и приложни 

изкуства. Лятна детска работилница се организира ежегодно в НЧ „Светлина -1939“, гр. 

Поморие и в НЧ „Атанас Манчев-1920“, гр. Каблешково. В читалищата по традиция са 

застъпени и школите за изучаване на чужди езици и обученията по ключови 

компетентности. През 2019 година са проведени обучения като „Инициативност и 

предприемачество“, „Безопасност и здраве при работа“, „Компютърна грамотност и 

информационни технологии“, „Работа с офис пакет“ и др. 

От направения преглед е видно, че читалищата, които разполагат със собствена 

база се поддържат библиотеки и читални. Библиотечната дейност е една от основните 

функции на читалището. С най-голям библиотечен фонд (включващ освен книги, 

справочници, речници и ежедневни и периодични издания и др.) разполага читалище 

„Просвета“ в гр. Поморие. Броят на библиотечните единици е около 60 хил. 

екземпляра. Обособени са модерни хранилища и читални зали. С библиотечен фонд от 

около 23 хил. библиотечни единици) е и второто читалище в гр. Поморие НЧ 

„Светлина 1939“. Чрез заплащане на символична сума посетителят си осигурява 

свободен достъп до наличния в библиотеката ресурс, до електронни услуги, до нови 

знания и информация. В градските читалища регистрираните потребителите за 2019 

година са между 782 и 462 човека , като около половината от тях са на възраст под 14 

години. 

Част от читалищата от община Поморие са реализирали проекти по програмата 

на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 

2019 г., с което са обогатили книжния си фонд, закупувайки нова литература. 

Повечето библиотеки в община Поморие се радват на благодеянията на 

дарители, които ежегодно ги подкрепят както финансово така и с даряването на 

собствени и авторски книги. В залите на библиотеките се провеждат културно-

образователни инициативи свързани с четенето, творчески работилници, беседи и 

срещи с автори, занимания с различни възрастови групи и по интереси с детски 

градини и училища по населени места. 

Компютърната осигуреност в читалищата предоставя свободен достъп до 

обществена информация и електронни услуги. В залите и фоайетата на читалищата се 

организират документални изложби, отбелязват се бележити дати и годишнини, а чрез 
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информационните табла се информират жители и гости на населеното място относно 

културни и други прояви, организирани от читалището. 

Любителското творчество (Художествено-творческа самодейност) и 

образователните дейности са второто основно направление, застъпено в читалищния 

живот. Към читалищата в община Поморие функционират различен брой танцови, 

певчески, музикални състави, различни по интерес и насоченост школи и кръжоци. С 

най-богата дейност в посоченото основно направление са читалищата в гр. Поморие, 

гр. Каблешково и в по-големите села на общината. Във всички читалища в общината, 

освен библиотечната дейност са представени и по няколко дейности, свързани с 

любителското творчество. С най- разнообразни форми на любителското творчество и 

на различни форми на образователни дейности (школи, езикови курсове и др.) са 

читалищата в гр. Поморие и гр. Каблешково. Групи за автентичен фолклор са разкрити 

в читалищата в с. Козичино, с. Порой, с. Горица, с. Бата и др. 

В село Козичино се поддържа и обогатява етнографска сбирка и се работи по 

програмата на национална система „Живи човешки съкровища“. Културната дейност на 

читалището е насочена към запазване и популяризиране на „Еркечкия фолклор“. 

Ежегодно се провеждат традиционни обичаи като „Еркечко лазаруване“, „Петковден“, 

„Петльовден“, „ Бабинден“ и др. В началото на 2019 година в предаването „ Истории“ 

по БНТ „ON AIR” е пресъздаден обичаят „Петльовден“. Като част от фолклорната 

програма на Община Несебър е представено „Българско традиционно Еркечко облекло“ 

през месец февруари 2019 година. Като участник във Втори национален фестивал „От 

Игнажден до Коледа“, провеждан в община Стара Загора, групата към читалището в 

село Козичино изработва характерния „Коледарски кравай“ и печели специална 

награда. 

Читалищата в общината са активни участници в реализиране проявите, 

включени в ежегодния културен календар на общината. Издръжката им се финансира 

със средства от общинския бюджет. 

Всяка година във всички населени места от община Поморие се организират и 

честват: „Бабинден“, „Петльовден“, „Трифон Зарезан“, 24 май, 1 юни, Цветница, 

Великден, Коледа и празник на града/селото. Отбелязват се годишнини на видни 

личности, на читалища, училища и детски градини. Читалищата се включват активно 

при организиране и участие в празници, фестивали, събори, изложби, творчески вечери, 

граждански инициативи, спортни занимания и др., като част от тях са по собствена 

инициатива. Читалищната организират или са домакини на различни тематични 

изложби. Благодарение на добрата организация от страна на народните читалища за 

поредна година са проведени конкурсите “Радост на брега“, „Бисери от Поморийския 

бряг“, „Сцена край морето“ и знаковите за Община Поморие „Яворови дни“, „Седмица 

на морето“ и „Море от вино“, финансирани със средства, одобрени от Общински съвет 

- град Поморие. 
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Таблица 3.5.1. Оценка на състоянието на Народните читалища в община Поморие91 

Населено 

място 

Вид на 

обекта 
Състояние на инфраструктурата 

гр. 

Поморие 

НЧ 

„Светлина 

- 1939 г.“ 

Сградата е двуетажна, с два входа, добре стопанисвана, 

реновирана и санирана. Създадени са всички необходими 

условия за работа на персонала и творческите състави. Има 

театрален салон с 270 зрителски места, интернет център с 9 

станции,3 кабинета за обучения - изобразителна дейност, 

музикална школа по пиано, китара, 1 арт зала за обучение 

на по-големи групи и за репетиции,  арт клуб за творчески 

занимания и срещи, на 2-я етаж са разположени 

библиотеката и част от учебните кабинети; 

През 2019 година НЧ „Светлина-1939“, гр. Поморие 

завършва ремонт на сградата по проект в размер на 231 

343,53 лв. за безвъзмездна финансова помощ от ДФЗ по 

Национална програма за развитие на селските райони 2014-

2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“. Проведени са изпълнително 

ремонти дейности, които включват: демонтажни и 

монтажни дейности по покрива, дограма и обръщане по 

отвори, мазилка, шпакловка и вътрешно боядисване, 

ремонт и подмяна на електроинсталации, ремонт на 

санитарни помещения, ремонт и полагане на 

топлоизолация по фасадата. Благодарение на тази успешна 

инвестиция, читалището посреща своя 80 годишен юбилей 

в една по-красива и обновена сграда. 

НЧ 

„Просвета-

1888“ 

Съвременна сграда с добри условия за работа. На първия 

етаж се намира зрителна зала с 350 места, голямо фоайе, 

хранилище на библиотеката, стая за реквизит и декори. На 

втория етаж се намира библиотеката - отдел за възрастни и 

детски отдел, танцова зала, административни стаи, учебна 

стая. 

гр. 

Ахелой 

НЧ 

„Светлина 

-1934 г.“ 

Не много добро общо състояние, течащ покрив и дограми. 

Не добро, покрива на читалището тече, дограмите на 

вторият етаж - също. 

 
91 Източник: Публичен регистър на народните читалища:  https://chitalishta.com 

 

 

https://chitalishta.com/
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Населено 

място 

Вид на 

обекта 
Състояние на инфраструктурата 

гр. 

Каблешко

во 

НЧ 

„Атанас 

Манчев -

1920 г.“ 

Голяма, просторна сграда построена 1975 г., Зрителна зала 

с 300 места, малка актова зала с 70 места, библиотека, 

хранилище,кабинети-2, тенис зала, изложбена зала, големи 

просторни фоайета. Проблеми с течови от вградени 

отточни тръби, влага. Необходимост от подмяна на 

дограма, боядисване на стени, фасада, основен ремонт и 

модернизиране на санитарни помещения  и др. 

с. 

Александ

рово 

НЧ 

„Здравец - 

2013г.“ 

Читалището  се  помещава  в  общинска сграда - 200кв.м, в 

много добро състояние 

с.  Бата 

НЧ 

„Георги 

Илиев 

Маджаров 

-1924 г.“ 

Читалището няма собствена сграда. Помещава се в сграда 

на ЗК с. Бата и ползва 60 кв.м площ от нея, което включва: 

библиотека, читалня и фондохранилище. 

НЧ 

„Възражда

не-

Доброван - 

2013г.“ 

Читалището  се  помещава  на втори етаж от сграда бивша 

„Здравна служба“ в с. Бата, ул. „Иван Вазов“, №29 

с. Горица 

НЧ 

„Поука-

1907“ 

Добър външен вид, има нужда от смяна на дограма 

с. 

Гълъбец 

НЧ 

„Самообра

зование-

1928“ 

Добро 

с. Дъбник 

НЧ „Любен 

Каравелов-

1978 г.“ 

Ползва се стая в сградата на кметството. 

с. 

Каменар 

Филиал на 

НЧ 

„Просвета 

1988“ гр. 

Поморие 

От 2020 г. се реализира проект BG06RDNP001-19.002-0001 

„Разширение и реконструкция на обект, свързан с 

културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище 

„Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар“, 

финансиран от ПРСР, по МИГ Поморие. Към 
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Населено 

място 

Вид на 

обекта 
Състояние на инфраструктурата 

съществуващата сграда на читалището ще бъде изградена 

едноетажна пристройка от северната фасада. В новата част 

ще се разположи гримьорна, помещение за реквизит и стая 

за тихи игри. Гримьорната ще разполага със санитарен 

възел с душ и тоалетна. В помещението ще се разположат 

гримьорни маси и гардероби. Санитарният възел ще бъде 

оборудван, съгласно Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания. Входът 

на гримьорната ще е от изток, като за връзка със сцената 

ще се отвори врата на северната стена на сцената. 

Осигуряване на достъпна среда съгласно Наредба №4 ще 

става през залата по съществуващата рампа на главния 

вход. 

С проектното предложение ще се подобри част от 

културната инфраструктура в с. Каменар и съответно 

качеството на предлаганите услуги извън общинския 

център. 

с.  

Козичино 

НЧ 

„Просвета-

1906г.“ 

Материално техническата база е в добро общо състояние, 

правят се частични ремонти при необходимост. 

с.  Лъка 

НЧ 

„Възражда

не – Лъка - 

2002“ 

58 кв.м, клуб - 40 и библиотека -18 кв.м 

с. Медово 

НЧ 

„Христо 

Ботев -

1963г.“ 

Общинска сграда - 306 кв.м. В добро състояние читалня и 

библиотека .Течове по покрива 

с.  Порой 

НЧ 

„Просвета-

1928г.“ 

Двуетажна масивна сграда ет.2 Общинска собственост 

с.  

Страцин 

НЧ „Иван 

Спасов -

1908 г.“ 

Сградата е продадена от 2017г, Ползвам една стая, която се 

използва за всичко. Няма санитарен възел . Не се правят 

никакви ремонтни дейности. Предстои ни преместване в 
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Населено 

място 

Вид на 

обекта 
Състояние на инфраструктурата 

близките няколко месеца . 

 

Въпреки реалните възможности за самоуправление и гражданско участие, в 

много от читалищата липсва достатъчно управленска инициатива: за привличане на 

нови членове; за разширяване на социалния и етнически състав; за търсене на форми за 

самоиздръжка и финансиране, каквито Закона за народните читалища им предоставя 

при облекчен данъчен режим и привилегии. 

Читалищата могат да повишат своята активна дейност чрез осигуряване на 

достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни технологии; 

разработване и предоставяне на възможности за учене през целия живот; 

осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи. 

Други културни институции на територията на общината са: Общински детски 

комплекс с танцов ансамбъл „Раковина“, школа по изобразително изкуство. Общински 

духов оркестър „Поморие“ и др. 

 

Културни събития 

 

Община Поморие се развива активно в сферата на културата и изкуството, 

поради естеството на своето местоположение, традиции и вложените инвестиции. От 

2010г. Община Поморие е член на Асоциацията на общини със селища и територии на 

културно-историческо наследство. Богатото културно-историческото наследство на 

територията на община Поморие създава множество предпоставки за диверсификация 

на източниците за устойчиво местно развитие, предвид обстоятелството, че вътрешните 

зони на общината дават възможности за алтернативен туризъм (културен, еко, спа, 

селски), който да привлече туристи, да разнообрази икономическата база и да създаде 

нова заетост.  

Културата придава собствен облик на града и общината, което е от значение не 

само за развитието на туризма, но и за качеството на живот на хората. Културата е 

основна предпоставка за развитието и популяризирането на марката „Поморие“. 

Община Поморие има културен календар, в който са залегнали всички 

приоритети във връзка с функционирането на културните институции, както и за 

осъществяването на културни прояви на различни нива. Редовно се публикуват издания 

на културния календар по месеци и по седмици в сайта на общината. Практика е 

публикуването и на тематични културни програми. В капиталовата програма на 

Община Поморие са заложени ежегодно разходи за поддръжка, както и извършване на 

основни ремонтни дейности на отделните културни институти. 
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Община Поморие ежегодно подпомага финансово местни инициативи на 

читалищата, свързани с традиционни празници и обреди в съответните населени места 

и включени в общинския културен календар – събори и/или традиционни дни на 

населеното място, както и други културни мероприятия. 

В община Поморие има неоползотворен потенциал за развитие на културен 

туризъм, който допълва туристическия облик на общината и рекреационно-ресурсния ѝ 

потенциал. Необходимо е да се предложат иновативни елементи, да се обърне 

внимание на начина на организиране и популяризиране на събитията. В този процес е 

много важна ролята на бизнеса и представителите на туристическите структури. 

Възможност е създаването на публично – частни партньорства за създаването на краен 

туристически културен продукт. 

 

„Фонд култура“ 

 

За първи път през 2014 г. са защитени средства пред Общински съвет Поморие 

за съфинансиране на културни проекти от „Фонд култура“. Финансират културни 

проекти, които се реализират на територията на Община Поморие и не са включени в 

Културния календар на общината и се реализират от организации и артисти на 

свободна практика от Община Поморие или от друго населено място в страната. 

Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и 

при условията на Методика 

за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от 

Общински фонд „Култура“ за съфинансиране на културни проекти на територията на 

Община Поморие. Проектите допринасят за създаване, съхраняване и разпространение 

на произведения на изкуството и културата; промотиране на културни продукти; 

образователни и обучителни инициативи в областта на изкуството и културата; 

проекти, представляващи или използващи експериментални форми в изкуствата; 

артистични проекти в нестандартни пространства или иновативна интерпретация на 

познати такива; културен обмен на национално и международно ниво. 

Орган на управление на целевите средства е Експертната комисия, състояща се 

от 7 члена и се назначава със заповед на кмета на Община Поморие. 

 

3.5.2. Състояние на общинската инфраструктура за културни дейности 

 

Културната инфраструктура има нужда от постоянно обновяване и 

модернизиране, за да може да отговори на съвременните потребности, както и да бъдат 

привлечени по-голям брой посетители в общината. Най-тежък проблем пред 

читалищата е недостигът на средства за поддържане на материалната база и за 

дейността им. Идентифицирана е необходимостта от ремонт/ въвеждане на мерки за 
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енергийна ефективност на някой от сградите от културната инфраструктура, както и 

дообогатяване на материалната им база. 

 

3.6. Спорт 

 

Спортът е един от секторите в който има целенасочена политика от страна на 

общинската администрация. Община Поморие поддържа правото на всеки жител да 

има възможност за двигателна активност и разтоварване, възможност за достъп до 

спортните бази и развитие на спортните си навици и физическа култура, както и 

възможност за развитие на спортните таланти. 

През анализирания период са изпълнявани два общински стратегически 

документа: „Стратегия „Спорт за всички“ за развитие и управление на физическото 

възпитание и спорта в Община Поморие за периода 2012г. – 2016г. / приета с Решение 

№ 142 / 31.05.2012г. на ОбС Поморие /92 и Стратегия „Спорт, здраве, физическа 

активност и местна младежка политика“ за развитие, управление на физическото 

възпитание и спорта и инвестиране в младежта на Община Поморие 2018 – 2021, 

приета е с Решение № 661/06.10.2017г. на ОбС – Поморие.93 Наличието на 

стратегически документи за развитието на физическото възпитание и спорта на 

общината показва осъзнатата необходимостта от създаване на нова политика на базата 

на ясно определени приоритети. 

Към Община Поморие функционира Обществен съвет за спорта,94 чиято дейност 

е регламентирана в Правилник за дейността на Обществения съвет по спорт – Община 

Поморие, приет с Решение № 153 / 31.05.2012г. на ОбС – Поморие, изм. Решение № 

522/20.04.2017г. Съветът е консултативен орган на Община Поморие, който оказва 

съдействие и помощ при извършване на дейностите по спорт и упражнява обществен 

контрол върху тяхното осъществяване и сътрудничи с национални органи и 

организации по въпросите на спорта. 

Функциите на Обществения съвет са: осъществява координация и оперативно 

взаимодействие между институциите и спортните клубове на територията на Община 

Поморие; съдейства за провеждане на политиката по спорта в общината, като внася 

конкретни предложения до Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности 

и основен поминък към Общински съвет- Поморие; обсъжда и предлага стратегии, 

програми и проекти, свързани със спорта, като дава конкретно писмено становище 

относно приемането или отхвърлянето им разработва и предоставя за одобрение от 

Комисията по туризъм, търговия, спорт младежки дейности и основен поминък към 

 
92 Източник: https://www.pomorie.bg/39309/strategiya-vsport-za-vsitchkiv/ 
93 Източник: https://www.pomorie.bg/new/wp-

content/uploads/2018/11/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%

AF-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90-

%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%95-2018-%D0%B3.%E2%80%932021-

%D0%B3.-.pdf 
94 Източник: https://www.pomorie.bg/obshtestven-savet-po-sport/ 
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Общински съвет- Поморие критерии за разпределение на финансови средства от 

бюджета на Община Поморие за спортните клубове и спортните мероприятия, 

включени в Спортната програма на Община Поморие; изисква информация за 

дейността и разходването на финансовите средства от спортните клубове; изисква от 

спортните клубове информация относно дейността по подготовката на национални 

състезатели. 

Община Поморие активно подкрепя развитието на масовия детско-юношески 

спорт, чрез финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Всяка година 

се разработва спортен календар.  

На територията на община има създадени добри условия за спорт, чрез 

наличните стадиони, игрища и спортни площадки. Черно море дава добри възможности 

за спортен риболов, ветроходство и яхтинг. Основните потребности в тази сфера са 

свързани с осигуряване на възможности за масов спорт - модернизиране на стари или 

изграждане на съвременни спортни площадки. 

 

3.6.1. Спортни клубове и дейности 

 

На територията на община Поморие функционират 21 спортни клуба, 

регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта, като почти всички са 

съсредоточени в град Поморие, в град Ахелой – 2 клуба и 1 в град Каблешково. 

 

Таблица 3.6.1. Спортни клубове в Община Поморие, вписани в регистъра на ММС95  

№ Наименование Седалище Спорт 
Член на Спортна 

федерация (СФ) 

1.  

Общински младежки 

спортен клуб „Циклон“ - 

Поморие 

гр. Поморие ветроходство 
Българска федерация по 

ветроходство 

2.  
Ветроходен клуб 

„Поморие“ 
гр. Поморие ветроходство 

Българска федерация по 

ветроходство 

3.  Спортен клуб „Циклон“ гр. Поморие ветроходство 
Българска федерация по 

ветроходство 

4.  Ветроходен клуб „Уинд“ гр. Поморие ветроходство 
Българска федерация по 

ветроходство 

 
95 Източник: Регистър на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, 

ал.1, т.1 от ЗФВС, http://registers.mpes.government.bg/registers 



147 

 

№ Наименование Седалище Спорт 
Член на Спортна 

федерация (СФ) 

5.  Яхт клуб „Поморие“ гр. Поморие ветроходство 
Българска федерация по 

ветроходство 

6.  
Спортен клуб „Атлет 

2004“ 
гр. Поморие 

лека 

атлетика 

Българска федерация по 

лека атлетика 

7.  

Спортен клуб по тенис 

на маса „Бриз – 

Поморие“ 

гр. Поморие 
тенис на 

маса 

Българска федерация по 

тенис на маса 

8.  

Сдружение „Спортен 

клуб „Поморие и 

приятели“ 

гр. Поморие 
тенис на 

маса 

Българска федерация по 

тенис на маса 

9.  Джет клуб „Поморие“ гр. Поморие 

водомоторен 

спорт и 

аквабайк 

Българска федерация по 

водомоторен спорт 

10.  
Спортен клуб „Виктория 

бг“ 
гр. Поморие 

стрелба с 

лък 

Българска федерация по 

водомоторен спорт 

11.  
Спортен клуб по борба 

„Спартак Поморие“ 
гр. Поморие борба 

Българска федерация по 

борба 

12.  
Общински хандбален 

клуб - Поморие 
гр. Поморие хандбал 

Българска федерация по 

хандбал 

13.  
Клуб по спортни танци – 

„Блясък“ 
гр. Поморие 

спортни 

танци 

Българска федерация на 

клубовете по спортни 

танци 

14.  
Спортен клуб по бокс 

„Ахелой“ 
гр. Ахелой бокс 

Българска федерация по 

бокс 

15.  
Фехтовален клуб „Виа 

Понтика“ 
гр. Поморие фехтовка 

Българска федерация по 

фехтовка 

16.  
Общински футболен 

клуб - Поморие 
гр. Поморие футбол 

Български футболен 

съюз 

17.  
Футболен клуб „Атлетик 

2018“ 

гр. 

Каблешково 
футбол 

Български футболен 

съюз 
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№ Наименование Седалище Спорт 
Член на Спортна 

федерация (СФ) 

18.  
Сдружение футболен 

клуб „Ахелой“ 
гр. Ахелой футбол 

Български футболен 

съюз 

19.  Тенис клуб „Поморие“ гр. Поморие тенис 
Българска федерация по 

тенис 

20.  
Спортен клуб „Кудо 

клуб-Поморие“ 
гр. Поморие кудо 

Българска кудо 

федерация 

21.  
Айкидо клуб - Поморие 

97 
гр. Поморие айкидо 

Българска айкидо 

федерация 

 

Спортните клубове се развиват успешно и показват отлични резултати на 

състезания от различен ранг спортните клубове. Повечето от тях вече имат своите 

успехи в национални и международни турнири. Те предоставят възможност за активно 

занимание със спорт на децата и младите хора. 

 

Фигура 3.6.1. Предоставени субсидии на спортните 

клубове96 (в лв.) 
Финансирането на спортните 

клубове се осъществява съгл. 

Наредба за финансово 

подпомагане на 

категоризираните спортни 

клубове в Община Поморие. 

През периода са финансирани: 

14 клуба през 2017г.; 16 през 

2018; 13 през 2019г. и 3 през 

2020г. 

 

 

Продължението на  противоепидемични мерки и обявяваната на извънредна 

епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с 

епидемичното разпространение на СОVID-19 е причина за преустановяване на спортно 

– състезателната дейност, водеща до невъзможност за прилагане на Механизма за 

оценка (точкуване) на спортните резултати, пряко свързани с финансовото подпомагане 

 
96 Източник: Годишни финансови отчети на Община Поморие 
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на категоризираните спортни клубове от Община Поморие. Затова е изготвена и 

приложена  Методика за  финансиране на спортните клубове по време на извънредна 

обстановка. 

 

3.6.2. Спортен календар  

 

Спортната инфраструктура и традициите в организацията и провеждането на спортни 

събития са предпоставка за развитие на спортен туризъм в община Поморие. 

Основните спортни събития, които с провеждат в община Поморие са: 

• Шампионат по мотокрос, който се провежда в гр. Поморие през март. 

• Световен семинар по традиционно Джу-Джуцо и международна Будо Гала по 

традиционни Бойни Изкуства, който се провежда в гр. Поморие през март и 

април. 

• Държавно първенство по Канадска борба – всички възрастови групи , което се 

провежда в гр. Поморие през април. 

• Турнир по Аматьорски футбол на малки вратички – Купа „Гергьовден“, който се 

провежда в гр. Поморие през април и май. 

• Турнир по Спортни танци – Купата на община Поморие, който се провежда в гр. 

Поморие през май. 

• Ден на българския спорт, който се провежда в гр. Поморие през май. 

• Ветроходна Регата, която се провежда в гр. Поморие през юни. 

• Международен турнир по спортно ходене за всички възрасти, който се провежда 

в гр. Поморие през септември. 

• Турнир по Спортни танци „Блясък“, който се провежда в гр. Поморие през 

октомври. 

• Открито държавно първенство по силов многобой, което се провежда в гр. 

Поморие. 

• Държавно първенство по плажен волейбол за мъже и жени, което се провежда в 

гр. Поморие. 

• Летни игри за хора с физически увреждания, които се провеждат в гр. Поморие. 

• Есени игри за хора с физически увреждания, които се провеждат в гр. Поморие. 

• Футбол на малки вратички, който се провежда в гр. Поморие. 

• Турнир по плажен футбол, който се провежда в гр. Поморие. 

• Националния турнир по авиомоделизъм, който се провежда на яз. Порой. 

 

3.6.3. Инфраструктурна обезпеченост  

 

Анализите на наличната информация за спортните обекти на територията на 

община Поморие, показва, че преобладава откритата спортна база – стадиони, 
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футболни игрища, спортни площадки. Покритата спортна база – спортни зали, покрити 

басейни, физкултурни салони и др. е недостатъчна и не покрива изискванията на 

действащите нормативи. Тази констатация се подкрепя от данните за броя и капацитета 

на спортните обекти, съпоставени с броя на населението на общината. 

В гр. Поморие е концентрирана основната инфраструктура на общината - 

спортни площадки, стадион, мини футболно игрище, тенис база, спортна база за 

хандбал, волейбол и баскетбол и пристанище с клубове по морски спортове. Спортни 

обекти/ съоръжения няма в селата: с. Александрово, с. Козичино, с. Косовец, с. Медово. 

Най-голямото спортно съоръжение е при „Гранд хотел Поморие“. То се използва 

от спорни клубове на Община Поморие, както и за лагерни тренировки на много 

български футболни клубове и провеждане на футболни срещи и други състезания. 

Основни обекти на спортната инфраструктура на територията на община 

Поморие са представени в следващата таблица. 

Таблица 3.6.2. Спортни обекти в град Поморие 

Населено 

място 

Вид спортни 

съоръжения и 

игрища 

Характеристики 

Гр. Поморие 

Спортен 

комплекс при 

„Гранд хотел 

Поморие“, гр. 

Поморие ул. 

„Проф. 

Стоянов” № 5 

Местоположение: кв. 250, УПИ ІІ - 5400, 5349 (на 

стадион с покрити трибуни), на 200 м. от морския 

бряг  кв. 248, УПИ ІV - 5156 (на спортна зала), 

Застроена площ (ЗП-трибуни): 918 кв. м; Застроена 

площ (ЗП-спортна зала): 1004 кв. м; Площ на имота: 

12 115 кв. м. 

Стадион „Поморие“. Стадионът е с капацитет 2500 

закрити седящи места, размери 67/105 м, 3 

съблекални и осветление, което позволява 

използването му не само за тренировъчни игри, но и 

за провеждането на официални футболни мачове. 

Съоръжението е оборудвано с всичко необходимо за 

провеждане на официални срещи - ТВ център, 

коментаторски кабини, зала за пресконференции и 

др., както и за осъществяване на качествен 

тренировъчен процес. Футболното съоръжение е с 

изкуствено тревно покритие, което позволява 

целогодишна безпроблемна експлоатация.  

Стадионът е част от голям спортен комплекс, 

включващ още малка многофункционалната спортна 

зала с игрище и използвано за различни видове 

спорт, вкл. и 2 малки зали и тенис корт. Община 

Поморие притежава 51% от акциите на спортния 
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Населено 

място 

Вид спортни 

съоръжения и 

игрища 

Характеристики 

комплекс. Стадионът се ползва от ФК „Поморие“. 

Основните параметри на целия спортен комплекс са 

следните: обща площ на терена – 12115 кв. м 

В т.ч. трибуни 918 кв. м (капацитет 2000 места); 

застроена площи на спортна зала – 1004 кв. м. 

Проблем е тревната настилка, която е изкуствена и 

вече износена. 

В непосредствена близост до официалния вход на 

„Гранд Хотел Поморие“, между бреговете на 

Поморийското солено езеро и футболното игрище, 

се намира многофункционалната спортна зала, 

предлагаща игрище, подходящо за мини-футбол, 

баскетбол, волейбол и тенис на корт. Част от залата 

са 2-те зали за скуош, както и зала за аеробика. 

Друга зала се намира на територията на стадиона и е 

предназначена за силови тренировки, подходящи за 

професионални спортисти. 

Мини 

футболно 

игрище кв. 

„Свети 

Георги“. 

Включва тенис-комплекс с 2 тенис корта, а зад 

читалище „Светлина“ – мини футболно игрище с 

изкуствена настилка и пейки за зрители. Със 

средства от капиталовата програма на Община 

Поморие нацяло е подменена настилката на 

футболното игрище в кв. „Свети Георги“, гр. 

Поморие. Монтирана е нова ограждаща мрежа и 

ново осветление. Предстои доставката и монтажа на 

новите футболните врати.  

Скейт парк кв. 

„Свети 

Георги“. 

Изграден е Скейт парк Поморие по желание на  

младежи, които са инициирали подписка. Идейният 

проект за скейт парка е предоставен от Ротари клуб 

Поморие и одобрен от децата на специална среща с 

кмета Иван Алексиев. 

Скейт площадката се намира в парковата среда до 

НЧ „Светлина 1939“, в непосредствена близост до 

монтираните уреди за фитнес на открито. Скейт 

паркът е с различни нива на трудност, изпълнен е с 

най-подходящата за този тип съоръжения – 

шлайфана бетонова настилка. Бетонът е лесен за 
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Населено 

място 

Вид спортни 

съоръжения и 

игрища 

Характеристики 

поддръжка, устойчив, с възможност да се моделира 

по множество начини и да поема различни 

натоварвания без да показва следи от ползване за 

дълго време. Средствата за изграждането на Скейт 

парк Поморие са осигурени от бюджета на Община 

Поморие, като част от капиталовата програма за 

2020 г. 

Спортни 

площадки на 

ул. „Княз 

Борис I“ 

На площ от 1970 кв. м са разположени 2 спортни 

игрища предназначени за отделни видове спорт като 

хандбал, волейбол, баскетбол, тенис и др. Спортното 

съоръжение е сравнително ново и е с мека настилка. 

Разполага със съблекални с покрита площ от 25 кв. 

м. 

Морски клуб 

Морският клуб е свързан с ветроходния спорт. 

Помещава се в сгради, включваща 3 учебни зали, 3 

канцеларии, 16 стаи, битови помещения, стрелбище 

и хангари. Площните параметри на Морския клуб са: 

площ на терена – 6017 кв. м, РЗП на 2 сгради 

(съответно на 2 и на 3 етажа) – 2431 кв. м. 

Спортни 

площадки в 

двора на СУ 

„Иван Вазов“, 

ул. „Солна“ 

№23 

Изграждането на три обособени площадки - на тенис 

на корт, футбол на малко поле и обединени волейбол 

и баскетбол, всяка от които е с размер 20/36 м. 

Спортната площадка „тенис на корт“ е с размери 

20/36 м със спортна настилка. Спортната площадка а 

„волейбол/ баскетбол“ е с размери 20/36 като в тях се 

включва и безопасна зона, предвидена със спортна 

настилка. Спортната площадка „мини футбол“ е с 

настилка от изкуствена трева на цялото поле. 

Изграждане на детска площадка с комбинирани 

фитнес уреди за деца в комплект; площадка за 

„стрийт фитнес“ с комбинирани фитнес уреди; места 

за сядане с пейки, като е осигурен достъп и на хора в 

неравностойно положение. 

Спортни 

площадки в 

междублокови 

Има няколко детски игрални площадки в малките 

зелени площи. Между блокове 16, 17, 18 и 19 в кв. 

„Свобода“ има мини футболно игрище с изкуствена 
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Населено 

място 

Вид спортни 

съоръжения и 

игрища 

Характеристики 

пространства 

 

трева. Общото състояние е много добро и 

поддържано. 

Спортни 

площадки 

Спортни площадки има изградени в училищните 

дворове, детски градини 

Потенциал 

Терен за озеленяване и спортна площадка 3881 кв.м., 

гр. Поморие ул. „Смирна“ 1а, Поземлен имот с 

идентификатор 57491.507.361, Сграда с 

идентификатор 57491.507.361.2, Заведение за 

социални грижи – дневен център за възрастни хора 

937,27кв.м; 

Спортна площадка, гр. Поморие, кв. „Север“, ул. 

„Марица“ №1А, Поземлен имот с идентификатор 

57491.506.524, Дворно място /за социален дом и 

спортна площадка/ 2688кв.м. 

Гр. Ахелой 
Спортна 

площадка 

Спортната площадка в двора на училището. През 

2020г. е извършен ремонт на спортната площадка, 

като са изпълнени следните дейности: монтаж на 

нова изкуствена трева, плетена мрежа, възстановени 

са футболните рати, оградни пана. 

Гр. 

Каблешково 

Стадион 

Градският стадион е разположен в югозападната 

част на града, собственост на „Спорт Пропърти 

Мениджмънг“ АД, разполага с трибуни (капацитет 

1000 седящи и 500 правостоящи) и съблекални за 

състезателите. Стадионът е затревен, има поливна 

система и само 50 броя седалки. В източната част на 

съоръжението има постройка, състояща се от 1 бр. 

стая за съдии, 1 бр. приемна и 2 бр. съблекални за 

гости и домакини. Около стадиона има изградена 

масивна метална ограда. Съоръжението се нуждае от 

цялостно подобряване и създаването на 

допълнителни функционалности на базата, за да се 

превърне в спортно-рекреационен комплекс. 

Спортна 

площадка 

През 2020г. със средства от капиталовата програма 

на Община Поморие е извършен ремонт на 

спортната площадка: изцяло са подновени мрежите, 
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Населено 

място 

Вид спортни 

съоръжения и 

игрища 

Характеристики 

футболните врати и настилката на спортната 

площадка. С доброволния труд на жители от града са 

ремонтирани и боядисани седалките на трибуната. 

Изградено е видеонаблюдение. Площадката е 

отворена всеки ден и се използва по график само за 

организиран футбол. 

Потенциал 

Терен, отреден за изграждането на туристически 

голф комплекс „Black Sea Golf and Country Club” 

край гр. Каблешково; 

Местоположението е особено благоприятно за 

развитие на пара и делтапланеризъм и е 

предпочитано от националните клубове по 

екстремни спортове. 

с. Бата 

Стадион  
Стадионът е с площ 14 338 кв. м и представлява 

затревено игрища за футбол. 

Спортна 

площадка  

Спортната площадката се намира в двора на Основно 

училище „Христо Ботев“.  

с. Белодол Стадион  
Стадионът е с площ 11 000 кв. м и представлява 

затревено игрища за футбол. 

с. Габерово 
Спортна 

площадка 

През 2018г. е изградена спортна площадка и ограда. 

Спортно игрище е предназначено за мини футбол с 

размери 20/36, настилка от изкуствена трена, 

поставени са мобилни трибуни с по 18 места. 

Изградена е площадка за „стрийт фитнес“ с 

комбинирани фитнес уреди. 

с. Горица 

Стадион  
Стадионът е с площ 27 030 кв. м и представлява 

затревено игрища за футбол. 

Спортна 

площадка 

Спортната площадката се намира в двора на 

училището.  

с. Гълъбец 
Стадион  

Стадионът представлява затревено игрища за 

футбол. 

Спортна Спортната площадката се намира в двора на 
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Населено 

място 

Вид спортни 

съоръжения и 

игрища 

Характеристики 

площадка училището.  

Потенциал 
Наличие на спортен терен площ 13,710 кв. м, с. 

Гълъбец, ЕКАТТЕ 18229, Имот №000044 

с. Дъбник 
Спортна 

площадка 

През 2018г. е изградена спортна площадка и ограда. 

Спортно игрище е предназначено за мини футбол с 

размери 20/36, настилка от изкуствена трена, 

поставени са мобилни трибуни с по 18 места. 

Изградена е площадка за „стрийт фитнес“ с 

комбинирани фитнес уреди. 

с. Лъка97 
Спортна 

площадка 

Изграждане на нова спортна площадка върху 

специализирана настилка, оборудвана за фитнес на 

открито. Реализира се по проект: „Обновяване на 

площи за широко обществено ползване- паркове в с. 

Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. 

Порой, Община Поморие“, с финансиране от 

Програма за развитие на селските райони. 

с. Порой 

Спортна 

площадка 

Спортната площадката се намира в двора на 

училището. Има необходимост от подобряване на 

общото й състояние. 

Писта за 

мотокрос 

Намира се в околностите на село Порой и е 

единствената пясъчна мотописта на Балканите. 

Организират се международни състезания, 

привличащи много почитатели на мотокроса. 

Потенциал 
Наличие на спортен терен с площ 9180кв.м, 

разположен в с. Порой, кв.20 пар. III 

с. Страцин  

Спортната площадката се намира в двора на 

училището. Има необходимост от подобряване на 

общото й състояние. 

Към спортната инфраструктура в общината следва да бъде отнесена и 

училищната спортна база. Тя включва основно физкултурни салони и открити 

площадки за волейбол, баскетбол, хандбал. Във всички училища в общинския център 

има физкултурни салони и спортни площадки. 

 
97 Източник: ИСУН 
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Модернизиране на градската инфраструктура за насърчаване на активен начин 

на живот, както и наличните спортни бази, съоръжения и спортни площадки са част от 

стратегията на общината. Една от задачите, които стои пред местната администрация в 

настоящия програмен период е подобряване на спортната инфраструктура за 

практикуване на масов спорт, оптимизиране на възможностите за спортуване на всички 

граждани на общината, в т.ч. с особено внимание към децата и младежите подобряване 

на физическото здраве на жителите на града и подобряване качеството на услугите. З 

целта Община Поморие предвижда привличане на финансов ресурс чрез 

кандидатстване с проекти, в подходящи програми за изграждане на училищни 

физкултурни салони, където няма такива, както и за обогатяване, разширяване и 

модернизиране на спортните бази на общината; реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална спортна база на училищата (открита и закрита спортна 

инфраструктура) за ефективна дейност при обучението по физическо възпитание и 

спорт на децата със СОП; поетапно изграждане на необходимата инфраструктура за 

достъп на хората с увреждания до спортни обекти и съоръжения. 

Съпоставката между данните за съществуващата спортна база и нормативно 

определените потребности от спортни площи показва, че недостиг се очертава при 

покритата спортна база. 

Възможностите за осигуряване на нужните терени за бъдещи спортни обекти са 

изследвани в действащия ИПГВР на гр. Поморие – 2014-2020 г.: 

• В района на гарата Подробен устройствен план – изменение на план за 

регулация и застрояване /ПУП-ИПРЗ/ за общински поземлени имоти в 

регулационни граници на гр. Поморие с потенциал за изграждане на 

многофункционален спортен комплекс, включващ многофункционална спортна 

зала, плувен басейн и обекти със спортно развлекателен характер – открити 

тенис кортове , игрища и др. Площта на терена е около 30 дка. 

• Друг потенциален терен за изграждане на спортна площадка е в района на 

Производствената зона. 

 

Потенциал за развитие 

 

Територията има особено голям потенциал за развитие на различни форми на 

спортен туризъм (игра на голф, пешеходни и велосипедни преходи, мотокрос, 

автомобилизъм, футбол, тенис, яздене на коне и др.). 

С оглед наличието на неизползвания ресурс от минерални води на територията 

на селата Медово и Каменар се създава и предпоставка за балнеология и лечебна 

профилактика, която да се обвърже с дейността на спортно-оздравителния комплекс. 

Благоприятните условия от наличната базисна инфраструктура биха допринесли за 

привличането на интереса на спортни клубове от страната, които да използват 

новосъздадения рекреационен комплекс за провеждането на своите предсезонни 
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подготовки. Подобна инвестиция би довела до създаването на устойчив и рентабилен 

бизнес проект, с възможности за младежко включване. 

 

3.7. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Демографски аспекти 

Изводи 

• Демографска картина е благоприятна като цяло за общината, наблюдава се 

нарастване на населението в периода 2014 – 2020 г., за разлика от неговото 

намаление на областно и национално ниво 

• Общината е с голям дял на градското население – в трите града на общината: 

Поморие, Ахелой и Каблешково живее 69% от населението; 

• Населението в над трудоспособна възраст в община Поморие формира 

възрастова група –от 25%, по –висока с 1% от средното за област Бургас; 

• Населението в трудоспособна възраст формира 60% , като се запазва 

относително устойчиво през периода; 

• Положителен механичен прираст през последните години; 

• Нарастване на дела на населението в надтрудоспособна възраст; 

• Общо застаряване на населението в община Поморие 

• Отрицателен естествен прираст - ниски стойности на раждаемост и високи 

стойности на смъртност; 

• Принос на пандемията от COVID-19 върху високите нива на смъртност в 

общината; 

Потенциал за развитие 

• Съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите хора, като 

например: създаване на работни места за младежи; намаляване дела на рано 

напусналите училище; увеличаване броя на младите хора с висше образование и 

др. 

• Задържане на дела на населението в подтрудоспособна възраст; 

• Повишаване на възможностите за труд, което да насочи трудоспособно 

население към общината; 

• Подобряване на образователната структура на работната сила и продължаващо 

професионално обучение. 

• Повишаване на дела на високообразованите млади хора, което да компенсира 

намаляването на човешките ресурси и производителността на труда; 

• Повишаване на дела на населението в селската част (малките населени места) на 

общината, чрез подобряване на средата и условията на живот (повишаване на 

тяхната привлекателност); 
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• Увеличаване на механичния прираст на населението от съседни общини с по-

слаби показатели за демографско развитие; 

• Финансови стимули за раждане и отглеждане на деца; 

• Предлагане на по-благоприятни условия за по-ранно навлизане на пазара на 

труда и завръщане на трайно напусналите го; 

• Използването на разнообразни начини, за да се осигури заетост за кратък 

период, вкл. сезонната заетост; 

• Наемане на трансгранична работна сила в различни сектори; 

 

Здравеопазване 

Изводи 

• Поморие е най-големият калолечебен център на Балканския полуостров; 

• Добре е развита мрежата за здравни услуги, вкл. на лечебни заведения за 

извънболнична помощ; 

• Вложени инвестиции за подобряване материално – техническата база на МБАЛ 

– Поморие и Медицински център I; 

• Наличие на специализирани болници за рехабилитация; 

• Добро състояние на общинската здравна инфраструктура – детски ясли, здравни 

кабинети в училищата; 

• Трайна тенденция към увеличаване на капацитета на детския ясли, което е 

свързано с паралелното увеличаване на броя на децата; 

• Добре развита аптечна мрежа, вкл. и в по-големите села в общината; 

• Осигурен 20 минутен изохрон за спешна помощ на населените места в 

общината, които са разпределени към 2 ФСМП – Поморие и Несебър. 

• МБАЛ има нужда от подобряване на материално – техническата база; 

• Няма разкрито лечебно заведение тип „хоспис“ и/или структури за долекуване и 

продължително лечение. 

• Натоварване на лечебните заведения през актиния туристически сезон; 

• Не достатъчно добро ниво на медицинското обслужване и здравеопазване 

• Недостатъчен брой на специалистите в извънболничната и болничната 

медицинска помощ 

• Изтичане на специалисти към областния център и извън страната 

• Висока натовареност на лекарите в общината. 

• Затруднено физическото обслужване на пациенти в селата поради недостиг на 

достатъчен брой общопрактикуващи лекари и дентални лекари. 

• Застаряване на медицинския персонал. 

• Съсредоточаване на предлагането на медицинска помощ в общинския център 

Потенциал за развитие 

• Създаване на механизми за привличане на кадри в системата на 

здравеопазването; 
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• Ефективно използване на природните ресурси; 

• Привличане на инвестиции за подобряване материално – техническата база на 

общинските здравни заведения; 

• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез 

целеви действия, насочени към уязвими групи 

• Засилване ролята на първичната помощ и на профилактиката; Информационно-

образователни и здравно-консултативни услуги за превенция и здравословен 

живот. 

• Улесняване достъпът до здравни услуги, като неразделна част от комплексните  

услуги за социално включване, осигуряване на по-високо качество на живот и 

пригодност за заетост. 

 

Образование 

Изводи 

• Добре развита и материално обезпечена образователна инфраструктура. 

• Наличие на професионална гимназия по туризъм. 

• Оптимизиран броят на детските заведения, задоволяващ услугата по населени 

места. 

• Устойчива общинска политика за въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в образователната инфраструктура. 

• Създадени практики на партньорство между училище и бизнес за дуално 

обучение и бъдеща професионална реализация. 

• Действащ механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

• Амортизирана и остаряла образователна инфраструктура в малките населени 

места; 

• Намаляване на учениците. 

• Голям брой деца и ученици в риск от социално изключване. 

• Недостиг на квалифицирани специалисти в съответствие с изискванията на 

пазара на труда. 

• Недостатъчна интеграция на маргиналните групи в образователния процес. 

Потенциал за развитие 

• Подобряване качеството на училищното образование, обучение за подобряване 

на квалификацията на работната сила и осигуряване на подходяща среда за 

социално включване. 

• Подготовка на образователната инфраструктура за изграждане на  училищна 

STEM среда. 

• Развитие на дуално обучение и създаване на кадри с адекватни знания за 

регионалните пазари на труда. 
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• Устойчиво интегриране на ромите в образователната система. 

• Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от 

маргинализирани групи за включване в системата на професионалното 

образование 

Разширяване на образователните форми за интеграция – лятно училище, зелено 

училище и т.н. 

Разгръщане на цялостна система за дистанционно обучение за всички 

възрастови групи. 

 

Социални услуги 

Изводи 

• Община Поморие води целенасочена политика за подобряване качеството и 

обхвата на социалните услуги в общността, чрез разширяване и обновяване на 

социалната инфраструктура. 

• Община Поморие е действащ доставчик на социални услуги в общността. 

• Функционира Общинско предприятие „Социално Обслужване“ (ОП „СО“) 

• Широк спектър от социални услуги: в домашна среда; грижа в общността за 

деца/младежи и пълнолетни лица; 

• Активна работа на общинската администрация за реализиране на социални 

проекти. 

• Основни уязвими и малцинствени групи са: дългосрочно безработните и ромите, 

възрастните хора, особено самотно живеещите, хората с увреждания, деца в 

риск. 

• Рискът от бедност и социално изключване е характерно по-висок при ромския 

етнос и дългосрочно безработните, възрастното население и хората с 

увреждания. 

Потенциал за развитие 

• Насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите 

със специални потребности и в неравностойно положение, както и на други 

уязвими групи.  

• Разширяване обхвата на социалните услуги за уязвимите целеви групи; 

• За възрастните хора - осигуряване на навременни и адекватни здравни и 

социални грижи, подкрепа за ежедневни грижи в дома, осигуряване на социални 

контакти. 

 

Култура 

Изводи 

• На територията на общината функционират 2 музея, от които 1 – музеят на солта 

е уникален и единствен на Балканския полуостров;  
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• 15 читалища с библиотеки, развива се любителското творчество като силно е 

застъпен фолклорът и традициите.  

• Традиционно утвърдени големи културни събития като част от туристическата 

атракция, част от които се организират от частни културни оператори. 

• През периода са направени значителни инвестиции в културната 

инфраструктура. 

• Въпреки наличната инфраструктура на културни дейности ясно е 

идентифицирана необходимостта от допълнителна инфраструктура с културно 

предназначение за обезпечаване на туристическия поток. 

Потенциал за развитие 

• Изграждане на нова инфраструктура. 

• Подобряване на материално-техническата база на читалищата и разширяване 

обхвата на дейностите и услугите в тях. 

• Утвърждаване добрия опит при реализиране на партньорски проекти между 

общината и читалищата, като се разшири мрежата за сътрудничество. 

 

Спорт 

Изводи 

• Наличие на стратегически документи за развитие и управление на  физическото 

възпитание и спорта в община Поморие; 

• Функционират различни спортни клубове. 

• Реновирана и изградена нова спортна инфраструктура в общинския център и в 

по-големите населени места; 

• Спортната инфраструктура в училищата и детската градина е в добро състояние. 

• Недостиг на закрита спортна инфраструктура; 

Потенциал за развитие 

• Изграждане на нови спортни съоръжения – закрита спортна зала, открит спортен 

комплекс и др.; 

• Подобряване на спортната инфраструктура в целевата територия; 

• Изграждане на нови спортни площадки и съоръжения за масов спорт на открито 

в града и в селата; 

• Налични терени за спорт и атракции в селата, чиито потенциал не е разработен; 

• Създаване на партньорства за реализиране на проекти в областта на спорта; 

• Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска 

собственост, без дискриминация на отделни клубове и спортове; 

• Използване на възможностите за допълнително финансиране на спортните 

клубове; 

• Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за 

всички; 
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Раздел IV. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

 

4.1. Транспортна инфраструктура 

 

4.1.1. Транспортни оси и коридори 

 

Територията на община Поморие се пресича от трасето на общоевропейски 

транспортен коридор ОЕТК №8: Дурас – Тирана – Скопие – Кюстендил - София – 

Пловдив – Стара Загора - Бургас – Варна. Той е носител на основния поток, който 

преминава през вътрешността на страната с направление изток – запад и свързва 

Адриатика с региона на Черно море. 

 

Фигура 4.1.1. Пътна и ЖП инфраструктура според 

НКПР 2013-2025 г. 

Последният участък от 

транспортния коридор съвпада 

с трасето Варна – Бургас, 

което провежда движението в 

посока север – юг по 

черноморското крайбрежие. 

Към момента транспортният 

поток се поема от първокласен 

път I – 9 (E 87), но се 

предвижда изграждането на 

автомагистрала АМ „Черно 

море“, която да поеме 

транзитния поток и да облекчи 

транспортната натовареност 

на населените места, през  
 

които Е 87 преминава (вкл. град Поморие и град Ахелой).АМ „Черно море“ се планира 

като част от бъдещ магистрален ринг около Черно море, който подкрепя идеята за 

свързване на съседните държави и региони в обща трансевропейска транспортна 

мрежа.  

АМ „Черно море” е гръбнакът, около който се формира една от трите главни оси 

с направление север – юг в пространствения модел на транспортната система в страната 

според НКПР. Това е т.нар. Главна източна ос „север – юг“ (Румъния) ГКПП 

Дуранкулак – Варна – Бургас – ГКПП Малко Търново (Турция), свързваща 

българските черноморски туристически центрове с тези в южната част на Румъния (в 

района на Мангалия, Констанца и Мамая) и северна Турция. 



163 

 

Фигура 4.1.2. Пространствен модел на транспортната 

система според НКПР 2013-2025 г. 

Тази главна ос съвпада с 

трасето на ОЕТК №8 само в 

участъка Варна – Бургас. 

Продължението на тази ос на 

север към Румъния се 

предвижда като скоростен 

път, а на юг към Турция – като 

модернизация на 

съществуващия първокласен 

път. Развитието на тази ос е от 

съществено значение за 

усвояването на туристическия 

потенциал на крайбрежието и 

подобряването на 

транспортната достъпност,  
 

при което се стабилизират вече изявени урбанизационни центрове от по-ниско ниво. 

Принадлежността на град Поморие (респ. община Поморие) към тази важна 

комуникационна ос е добра предпоставка за реализиране на социално-

икономическия потенциал и оптимално оползотворяване на наличните местни 

ресурси в територията.  

За стратегическото местоположение на град Поморие спомага и близостта до 

областния център – град Бургас (20 км), както и наличието на алтернативни форми на 

транспорт – воден и въздушен. Град Поморие разполага с пристанище, което 

осигурява бързи и удобни връзки с близко разположените градове: Бургас, Несебър, 

Созопол и Варна. То е насочено предимно към обслужване на туристическия поток – 

малки пътнически плавателни съдове и яхти. В непосредствена близост до града (около 

10 км) се намира и летище Бургас, което през летния сезон приема значим 

туристически поток от български и от чуждестранни туристи. Към момента се правят 

проучвания за свързване на летище Бургас с курортен комплекс „Слънчев бряг” 

посредством нов железопътен участък, който преминава през територията на община 

Поморие. В четири от общо пет предложени варианта, трасето обслужва и самия град 

Поморие чрез жп спирка. 

Основна предпоставка за социално - икономическото развитие на Община 

Поморие са нейното географско положение, явявайки се утвърдена курортна 

дестинация, и същевременно намираща се в непосредствена близост до основните 

транспортни инфраструктурни коридори на Република България. Общинският център, 

град Поморие, е на разстояние 20 км. от нейния Областния център, град Бургас, и на 

112 км от град Варна, връзката между двата областни града е и основополагаща ката 

значимост за Община Поморие. Освен пътните транспортни връзки, общината и нейния 

център разполагат с бърз достъп до въздушен, воден и също така железопътен 

транспорт.  
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Най-важната пътна артерия е международния път Е-87 (I-9 според 

републиканската класификация), представляващ елемент на коридор №8 и част от 

бъдещия черноморски ринг. Този коридор изпълнява интегрираща функция за всички 

общини по крайбрежието, както и междурегионални връзки между северното и южното 

Черноморие. В останалата си част, пътната мрежа е съставена от републикански и 

общински пътища, по-голямата част от които са в добро състояние. Тъй като тази част 

от пътните комуникации е в основата на обслужването на населението в Общината и за 

достъпа им до общинския център, е необходимо планирането на значителни средства за 

поддържане и ремонтиране на общинската пътна мрежа. В бъдеще чрез прокарване на 

трасето на автомагистрала „Черно море” значително ще се подобри достъпът до 

северната част на Черноморието, което от своя страна ще гарантира повишаване на 

инвестиционната атрактивност на територията на Общината.  

Настоящата глава е изготвена въз основа на Наредба №2 за планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните 

територии. Съгласно наредбата комуникационно-транспортната система на 

урбанизираните територии обхваща уличната мрежа, обществения транспорт за превоз 

на пътници, пешеходното движение, паркирането и гарирането, съоръженията за 

обслужване на транспорта (сервизи, бензиностанции, автогари, автостопанства и др.), 

както и средствата за регулиране и управление на 

движението. Основната цел на комуникационно-транспортната система е да 

осигури бърз, удобен, безопасен и икономичен транспорт за пътниците и товарите при 

спазване на изискванията за опазване на здравето на населението и на околната среда 

от наднормен шум, опасни газове, пари и/или вещества. 

 

4.1.2. Пътен транспорт 

 

Републиканска пътна мрежа  

 

През територията на община Поморие преминават четири трасета включени в 

Републиканската пътна мрежа. Последващо изброените пътища са основната пътната 

мрежа на община Поморие, като са с основополагащо значение за региона:  

• Път I-9, първокласен път част от Европейския път Е87 по направление Север-

Юг водещ началото си от Одеса (Украйна) преминаващ през Вулканещи 

(Молдова), редица градове в Румъния (Галац – Браила – Мачин – Исакча – Тулча 

– Бабадаг – Кюстенджа – Ефорие – Мангалияя) и България (Шабла – Каварна – 

Балчик – Варна – Поморие – Обзор – Несебър – Поморие – Бургас – Малко 

Търново) и навлизащ в Република Турция покрай турското крайбрежие на 

Егейско море достигащ до курорт Анталия в южна Турция. В рамките на 

република България преминава през три области, Добричка, Варненска и 

Бургаска. Общата му дължина е 325,6 км, считано от ГКПП Дуранкулак до 
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ГКПП Малко Търново. На територията на Община Поморие обхваща 

километричните положения от км 208+300 до км 224+900 или общо 16,600км. 

Пътят е елемент от коридор №8 и част от бъдещия черноморски ринг, като 

благоприятства за усвояването на крайбрежния туристически потенциал в 

региона. Голяма част от преминаващите моторни превозни средства и в двете 

направления са транзитни, центровете попадащи под влиянието му на коридора 

на територията на общината са град Поморие и град Ахелой.  

• Път III–906 (Община Варна (Дюлино) - Оризаре - Каблешково-(І-9)), 

третокласен път, включен към Републиканската пътна мрежа, с дължина 65,4 км, 

от които 18,7 км на територията на община Поморие. Обхваща километричните 

положения от км 43,1 до км 61,8. В рамките на общината преминава в посока Юг 

– Север, като свързва с. Лъка, гр. Каблешково, с. Медово и с. Александрово. 

Може да бъде причислено като второ по важност. В регионален план осигурява 

връзка между областния град Бургас със Северното Черноморие.  

• Път III- 6009 (Каблешково – Ахелой – (I-9)), третокласен път, включен към 

Републиканската пътна мрежа, с дължина 28 км, изцяло по територията на 

Област Бургас. В направление Запад- Изток пътят се отклонява наляво при 492,9 

км на Републикански път I-6 югозападно от село Миролюбово, насочва се на 

изток през най-северната, хълмиста част на Бургаската низина и най-южните 

разклонения на Айтоска планина. Минава последователно през селата 

Изворище, Брястовец и град Каблешково (Община Поморие) и югозападно от 

град Ахелой (Община Поморие) се свързва с Републикански път I-9 при неговия 

210,1 км. Осигурява връзката между двете радиални оси Айтос-Бургас и 

Слънчев бряг – Бургас и дава възможност за преразпределяне и извеждане на 

транзитния трафик далеч от Бургас, служейки като обходен път на град Бургас.  

• Път III- 2085 (Просеник Горица – (III-906)), третокласен път, част от 

Републиканската пътна мрежа, с дължина 30,6 км, изцяло по територията на 

Област Бургас. Пътят се отклонява наляво при 87,8 км. на Републикански път 

III-208 в западния край на село Ябълчево, минава през южната част на селото и 

се насочва на изток. При село Руен преодолява нисък вододел и навлиза в 

широката долина на Хаджийска река, разположена между Еминска планина на 

север и Айтоска планина на юг. Последователно преминава през селата 

Преображенци, Просеник и Горица (Община Поморие) и северно от село 

Гюльовца се свързва с Републикански път III-906 при неговия 34,2 км.  

 

Републиканските пътища, обслужващи населените места в община Поморие са 

общо 56,4 км: I-ви клас – 16.600 км и III-ти клас – 39.800 км.  
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Таблица 4.1.1. Обобщена информация за Републиканската пътна мрежа в обхвата на 

Община Поморие98 

№
 п

о
 р

ед
 

№
 н

а 
п

ъ
т 

 

Клас, № и 

наименование 

на пътя 

Километрично 

положение 
Дължина 

Добро Средно Лошо 

Дължина Дължина Дължина 

от                 

км 
до 

км 
км 

от 

км 

до 

км 
км 

от 

км 

до 

км 
км 

от 

км 

до 

км 
км 

1  2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 

1 

 І-
9
 

гр. ОПУ 

Варна-

Обзор- о.п. 

Слънчев 

бряг-Бургас 

208.3 224.9 16.6 208.3 210.8 2.5 210.8 223.0 12.2    

   223.0 224.9 1.9       

            

2 

 

ІІ
І-

9
0

6
 

гр. ОПУ 

Варна -

Оризаре- 

Каблешково-

(І-9) 

43.1 61.8 18.7 43.1 43.4 0.3       

      43.4 52.5 9.1    

         52.5 61.8 9.3 

3 

 

ІІ
І-

 6
0

0
9
 

Каблешково 

- Ахелой-(І-

9) 

15.2 28.5 13.3       15.2 16.3 1.1 

      16.3 20.5 4.2    

         20.5 28.5 8.0 

4 

 

ІІ
І-

 2
0

8
5
 Просеник - 

Горица- 

(ІІІ-906) 

 

20.3 28.1 7.8          

         20.3 22.6 2.3 

      22.6 23.9 1.3    

         23.9 28.1 4.2 

  Всичко:   56.4   4.7   26.8   24.9 

 

Приоритетните обекти за републиканските пътища на територията на община 

Поморие съгласно налична информация предоставена от на Областно пътно 

управление-Бургас са:  

Ново строителство – „Обход на град Поморие“ на път I-9, на 15 август 2017г. 

Сдружение „Поморие 2015“ с водещ партньор „ПСТ Груп“ ЕАД сключи с Агенция 

„Пътна инфраструктура” договор за строителство. Изпълнението на обхода на гр. 

Поморие включва реконструкция на 5.848 км от път I-9 Слънчев бряг – Поморие от км 

217+000 до км 222+849. Целта на проекта е да осигури добра транспортна връзка по 

път І-9 в направление курорт Слънчев бряг – Бургас. Предвижда се обходният път да 

преминава западно от гр. Поморие, в периферната част на града. Началото на обходния 

път е при км 217 на път І-9, преди гр. Поморие в посока Несебър, а краят е при 

включването в път І-9, в посока Бургас. Първокласният път е от изключително значение 

за Бургаския регион. Съществуващият участък, който преминава в близост до града, е 

натоварен и разрастването на туристическите комплекси допълнително натоварва 

пътуването. С реализирането на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от град 

Поморие, което значително ще повиши пътната безопасност, скоростта на движение и 

удобството при пътуване. Изнасянето на движението извън населеното място ще 

намали и замърсяването на въздуха в курортния град.  

 
98 Източник: Предварителен проект за Общ устройствен план на община Поморие 
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През анализирания период територията на Община Поморие е изпълнен, проект 

„Реконструкция на път І-9 „Слънчев бряг-Бургас“ с изграждане на второ пътно платно 

участък от км 210+862.10 до км 215+629.05. Разрешението за строеж е излязло с № РС-

43/31.08.2017 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

Строителството е започнало на 13.10.2017г. Основният габарит на пътя Г20 с пътно 

платно 20 м и ленти за движение 2x 3.25м x2 при съществуващ път с габарити 2 x 3.50 

м и пътно платно 10.50 м.  

 

Общинска пътна мрежа  

 

Останалата част от пътната инфраструктура се състои от общински и местни 

пътища, повечето от които свързват отдалечени селища с общински център (град 

Поморие), както и Областния център град Бургас. Това е и характерна черта на 

цялостното разпределение на отделните пътни връзки на територията на общината с 

местно и общинско значение.  

Общинската пътна мрежа включва:  

• BGS2140 - /BGS1145, Медово-Страцин/ - Бата – Белодол.  

• BGS1241 - /I-9/ - Ахелой – граница общ. (Поморие-Несебър) – Тънково - /III-

9061/.  

• BGS1142 - /I-9, Несебър – Бургас/ - Поморие - /BGS1149/.  

• BGS2143 - /III-906, Дюлино – Оризаре/ - Козичино.  

• BGS1144 - /III-906, Оризаре – Каблешково/ - Порой – Гълъбец – Горица - /III-

2085/.  

• BGS1145 - /III-906, Оризаре – Каблешково/ - Медово – Бата – Страцин – граница 

общ. (Поморие – Руен) – Просеник - /III-2085/.  

• BGS3146 - /III-906, Оризаре – Каблешково/ - Александрово.  

• BGS2147 - /BGS1145, Бата – Просеник/ - Страцин – Косовец.  

• BGS2148 - /III-6009, Брястовец – Каблешково/ - Дъбник – Габерово.  

• BGS2148 - /III-906, Каблешково - Бургас/ - Каменар – Поморие.  

 

Таблица 4.1.2. Обобщено описание на Общинската инфраструктура99 

№ Наименование  на пътя 
Идентификационен     

номер 

Километрично    

положение 
Дължина 

1. Белодол-Бата BGS2140 17+000-24+500 7,500 

2. Ахелой-Тънково BGS2141 0+000-3+000 3,000 

3. Поморие BGS1142 0+000-1+600 1,600 

4. Козичино BGS2143 0+000-1+700 7,700 

5. Порой-Гълъбец-Горица BGS1144 0+000-13+000 13,000 

6. Медово-Бата-Страцин BGS1145 0+000-14+800 14,800 

 
99 Източник: Предварителен проект за Общ устройствен план на община Поморие 
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№ Наименование  на пътя 
Идентификационен     

номер 

Километрично    

положение 
Дължина 

7. Александрово BGS3146 0+000-1+000 1,000 

8. Страцин-Косовец BGS2147 0+000-3+700 3,700 

9. Дъбник-Габерово BGS2148 0+000-3+200 3,200 

10 Каменар-Поморие BGS1149 0+000-12+000 12,000 

   всичко 67,500 

 

Интензивност на движението и състава на транспортните потоци 

 

С цел автоматизирано събиране на данни за транспортните потоци чрез 

операционен и анализиращ софтуер на територията на община Поморие са 

позиционирани две устройства за записване на пътния трафик (АУЗПТ). Първото 

АУЗПТ с идентификационен номер 3117 се намира до с. Лъка на км 57,18 от 

третокласния път III-906. Второто устройство е с идентификационен номер 2092 и 

местоположение гр. Поморие, път I-9 на км 217 +220.  

Данните за интензивността на движението и състава на транспортните потоци, 

установени при анализа на преброителните пунктове, позиционирани в разглежданата 

зона на път I-9 и отнасящи се за целите на Община Поморие, са посочени в 

последващите таблици. Данните са предоставени от Агенция „Пътна инфраструктура“ 

като представят информация за средно-денонощната годишна интензивност на 

движението по видове моторно превозни средства (МПС-та). Информацията се отнася 

за пътен участък Поморие – Ахелой (АУЗПТ 2092) и Каблешково - Път ІІІ-906 (Летище 

Бургас) , като основополагащ за проблемите касаещи, както градовете Поморие, 

Каблешково и Ахелой, така и цялостната транспортно-комуникационната 

инфраструктура на община Поморие. Данните са предоставени по месеци, като е 

изготвено процентно сравнение на отделните видове МПС-та като в табличен вид е 

показана сумата на преминалите автомобили в Единица лек автомобил. 

Установено е, че: преобладаващо като абсолютна бройка е лекото автомобилно 

движение; лекотоварните автомобили представляват преобладаващ процент (74,2%) от 

общия брой преминаващи МПС - та по път I-9 в участък Ахелой- Поморие. През летния 

сезон се наблюдават пикови стойности на интензивността на транспортните потоци, 

като завишението е в пъти в сравнение на средната годишна интензивност. Като с най-

изразен характер са стойностите по републиканския път I-9. 

Съществено е да се отбележи, че поради местоположението на общината и 

характерния висок дял на леките автомобили, в това число могат да се включат и 

преминаващите автобуси, първокласен път I-9 води до замърсяване на въздуха, 

повишаване на наднормения шум и опасност от катастрофи в два от основните града на 

Община Поморие.  
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Като извод от предоставените данни отнасящи се за моментното състояние на 

интензивността на движение и състава на транспортните потоци, може да се обобщи, че 

настоящите проблеми произтичат от транзитния трафик главно по път I-9 (Е87). 

 

4.1.3. Воден транспорт  

 

Пристанище Поморие осигурява морска връзка с близо разположението градове 

Бургас, Несебър, Созопол и Варна. Като в бъдеще ще заема все важно място като 

обществен транспорт, основно насочено към туристическо корабоплаване. 

Пристанището разполага с две корабни места с дължина на кейовете 435 м.. 

Дълбочината на газене е 7,2м. с открити складови площи на пристанището 4500м2. 

Пристанището ще продължи своята експлоатация като туристическо – ще обслужва 

малки пътнически корабчета и яхти, както и риболовни лодки. Непосредствената 

връзка на пристанището с крайбрежния булевард и жилищната част на града са условие 

за повишена атрактивност и туристическа привлекателност.  

През периода е изградено и въведено в експлоатация Рибарско пристанище – 

Поморие е разположено на площ от 41 309 кв. м. Разполага със 120 стоянки подходящи 

за кораби и лодки. Новото рибарско пристанище в гр. Поморие предлага на гостите на 

града възможност да се разходят и закупят прясна риба. Една от най-съществените му 

дейности при изграждането му е укрепването на бреговата ивица и изграждането на три 

нови сгради, предназначени за рибна борса, административно обслужване и ремонтна 

работилница. 

Потенциална възможност за развитие на водния транспорт са морските таксита, 

свързващи новата със старата част на града. Също така в бъдеще могат да бъдат 

осъществени връзки с квартал Сарафово и с морската гара на Бургас. Такова решение е 

предвидено и Проекта на ОУПО на Община Поморие. 

 

4.1.4. Въздушен транспорт 

 

На територията на Община Поморие няма действащи летища, но чрез шосейните 

си пътища има достъп до националните летища, сертифицирани от международните 

институции. През преминаването на ГККП Маказа-Нимфея има връзка с 

международното летище Кавала в Гърция, а през ГКПП Малко Търново и с летище 

Истанбул Ататюрк в Турция. . Разстоянията до летища са:  

• летище Бургас - 9 км;  

• летище Варна - 118 км;  

• летище Пловдив - 274 км;  

• летище София - 397 км;  

• летище Кавала, Гърция - 432 км през ГКПП Маказа-Нимфея;  
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• летище Истанбул Ататюрк, Турция - 345 км през ГКПП Малко Търново.  

 

ГКПП Малко Търново не е предвиден за преминаване на тежкотоварни МПС 

и обслужва предимно туристическия трафик - леки МПС и автобуси. 

Тежкотоварните МПС към Република Турция се пренасочват към ГКПП Лесово-

Хамзабейли или ГКПП Капитан Андреево - Капъкуле.  

В землището на кв. „Сарафово“ е разположено летище Бургас, осигуряващо 

обслужването на цяла Югоизточна България. Съгласно прогнозите за разрастване на 

Летище Бургас пътникопотокът, преминаващ от и до летището ще се увеличи 

няколкократно. Близостта на град Поморие до летище Бургас е от ключово значение 

за привличане на пътникопоток в летните месеци, което налага развитието на 

обслужващата инфраструктура.   

Поради невъзможността за директно въздействие върху развитието на 

въздушният транспорт на територията е необходимо по пълноценното взаимодействие 

с него. Необходимо е интегрираната информационна система на територията на 

общината да включва актуално състояние и връзки с летище Бургас. Изготвянето на 

графици за МГТ спрямо графиците за пристигащи и заминаващи пътници на летището. 

Както и предоставянето на алтернативни услуги за превоз до и от летище Бургас.  

 

4.1.5. Железопътен транспорт 

 

През територията на община Поморие преминава част от 86-та жп линия 

(маневрен район Сарафово), обхващаща диапазона от км 12+367 до км 14+840.   

Категоризацията на жп линията съгласно „Наредба за категоризация на железо-

пътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и 

закриване на отделни линии или участъци от линии“, е железопътна линия II-ра 

категория.   

Съгласно предоставената информация от ДП „НКЖИ“ основните параметри на 

железопътния път са следните: Дължина на жп линията, преминаваща през територията 

на община Поморие –2,473м; Габарит на натоварване съгласно Инструкция за 

натоварване и превозване на негабаритни и тежки товари е „GB“. Жп линията на 

територията на общината не е електрифицирана. Траверсовата скара е смесена с 

дървени и стоманобетонови траверси, релси тип 49.  

Предвижда от ДП „НКЖИ“ изграждането на Железопътна връзка между ж.п. 

спирка летище Бургас и курортен комплекс „Слънчев бряг“. 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5
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4.1.6. Транспортна инфраструктура на град Поморие 

 

Градска улична мрежа на град Поморие   

 

Град Поморие е условно разделен на 2 ясно различими части, наречени „Стария 

град“ и „Новия град“. Между двете обособени зони на града е позиционирано соленото 

езеро на град Поморие. Основния булевард и основна пътна артерия на града се явява 

бул. „Княз Борис I“, който свързва двата „града“, като продължението му се явява и 

един от двата входа на града. Ул. „Манастирска“ е втория вход, като други важни 

артерии на града се отличават и улица „Парашкев Стоянов“ и ул. „Солна”, последната е 

и успоредна на бул. „Княз Борис I”.  

 

Фигура 4.1.3. Градска улична мрежа на град 

Поморие100 

Основните типове 

габарити на улици по класове 

са: 4 ленти по 3,00 м с 

разделителна ивица от 1 м и 

тротоари по 2,50 м за най-

голямата пътна артерия, 2 

ленти по 3,00 м и два тротоара 

по 2,00 м (както и 2 ленти по 

3,75 м и два тротоара по 2,00 

м). Състоянието на пътната 

настилка и на тротоарите във 

вътрешността на част от 

кварталите е задоволително, 

но се налага и предвиждането 

на рехабилитация на 

съществуващата настилка и 

изграждането на липсващи 

тротоари. 

 

 

 

 

 
100 Източник: ИПГВР на град Поморие 
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Велотранспорт в град Поморие  

 

По протежението на бул. „Княз Борис І“, свързващ „Стария град“ с „Новия град“ 

има вече изградена и функционираща велоалея. Велоалеята засяга в отделни части 

както съществуващите тротоари, така и отнема част от габарита ма автомобилния 

транспорт. И в двата случая тя е отделена от другото движение посредством 

неподвижни ограничителни средства.   

В бъдеще се предвижда изграждането на мащабен проект, свързващ отделни 

междуселищни велотрасета в така наречения велопръстен около „Черно море“. За 

обхвата на град Поморие веломрежата трябва да обхваща старата и новата част на град 

Поморие, като се изгражда така, че да свързва най-северната и най-южната точка. 

Целта е при напълно изградена веломрежа тя да бъде интегрирана с други веломрежи 

на територията на Република България, за да се образува и затвори велопръстен около 

„Черно море“.  

Велоалеята, която започва от „Косата“ при соленото езеро се предвижда да бъде 

свързана с екопътека в посока град Ахелой. Неделима част от мрежата трябва да бъде 

обходният панорамен път на мрежата по крайбрежната ивица с цел обиколка на целият 

град. Поради силно изразеният характер на откъснатост на старата част от новата, не 

може да се избегне необходимостта за преминаване на велоалеята по „Княз Борис І“. 

Като бъдещо решение ще се търси изграждане на велоалея по брега на Черно море до 

курортната част на новия град и по брега на соленото езеро до новите археологически 

разкопки като притегателен център за туризъм. В по-голямата си част велоалеята по 

бул. „Княз Борис І“ ще се дублира в старата част по улица „Солна“, но при най-

голямото стеснение ще се влее в първата. На територията на историческата част на град 

Поморие ще са необходими съоръжения за свързване на отделни части от мрежата, 

където няма необходим габарит и терен за развиване на конвенционална велоалея.  

Разработването на велоалеите би осигурило нов вид транспорт на населеното 

място. Водейки се от добрите практики на други населени места включително на 

територията на република България могат да се подготвят станции за велосипеден 

транспорт под наем. Той би могъл да има и сезонен характер. Водещи практики в света 

позволяват велосипедите, които се вземат под наем да бъдат и електрически като по 

този начин се покрива по-голям диапазон на нуждите на ползвателите.  

Изготвяне на пълна веломрежа обхващаща старият, новият град и соленото 

езеро е от ключово значение за града и градската мобилност. Преработването на вече 

съществуващите алеи е необходимо с цел повишаване на безопасността на 

ползвателите. Това най-вече се отнася за велоалеята по бул. „Княз Борис І“.   
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Пешеходни артерии в град Поморие 

 

Двете основни пешеходни артерии са продължението на бул. „Княз Борис І“ и 

пешеходната алея, успоредна на „П.К. Яворов“. Останалото пешеходно движение се 

извършва по тротоарите на уличната мрежа и по алеите край двата основни плажа. 

Основният поток от населението е през почивните дни и най-вече в летния сезон.  

Ясното разделение на града на две обособени части играе роля и при 

обособяването на пешеходният трафик. Липсата на алтернативи на бул. „Княз Борис 

І“, като свързваща пешеходна артерия е доста показателна. Друг проблем е 

увеличението на пешеходния трафик по уличните платна в летния сезон, което 

обуславя необходимостта от транспортно успокоени зони. При разработване на 

бъдещи насоки е необходимо допълнителното облагородяване на пешеходните зони 

и повишаване на тяхната привлекателност. Като първостепенна важност са 

пешеходните и парковите пространства с тенденция за обхващане на цялото 

населено място.   

 

Център за градска мобилност 

 

От юни 2022г. в Община Поморие функционира Център за градска мобилност, в 

чиято дейност е и изпълнението на Наредба № 23 за условията и реда за платено и 

безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие. 

Центърът се помещава на адрес: гр. Поморие, ул. Солна 15 (сградата на бившия 

Пансионат) и работи всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.). 

Дейността на звено „Център за градска мобилност“ към ОП „Стопанисване и 

управление на общински имоти“ – гр. Поморие е свързана със: 

• Съгласуване на проекти за временна организация на движението на строителни 

обекти и строително ремонтни работи на територията на общината; 

• Внасяне за разглеждане в ОКБД проекти за промяна организация на движението 

и въвеждане на нова организация на движението в общинската пътна мрежа и 

улиците на населените места на общината; 

• Изготвяне работни проекти за сигнализиране на местата за паркиране на 

служебни автомобили и паркоместа за хора с увреждания; 

• Изготвяне на работни проекти за сигнализиране на паркоместата за 

преференциално паркиране пред домовете на гражданите, отговарящи на 

наредбата за платено паркиране по местожителство; 

• Определяне маршрутите за движение на тежка строителна техника в населените 

места при строително – ремонтни дейности; 

• Контролиране и отчитане на транспортните схеми на обществения транспорт; 
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• Подготвяне разрешителни на водачите на таксиметрови автомобили на 

територията на общината; 

• Контрол и водене на отчет ППС с жива тяга; 

• Организиране поддръжката на хоризонталната маркировка и вертикалната 

сигнализация на територията на общината; 

• Поддръжка на знаковото стопанство и отговорност за неговото стопанисване. 

 

С Наредба №23 на ОбС – Поморие за условията и реда за платено и безплатно 

паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие са 

определени следните паркинги и площади на територията на град Поморие: 

• Паркинг Перла, имот № 57491.503.577 

• Паркинг бул. „Яворов“, имот № 57491.503.131 (Казиното) 

• Паркинг ул. „Цар Петър“ (пред Община Поморие), имот № 57491.501.707 

• На територията на паркинг ул. „Цар Петър“ е обособен и охраняем наказателен 

паркинг , имот № 57491.501.260 

• Училище „Иван Вазов“, имот № 57491.501.717 (Голямото училище) 

• Паркинг ул. „Петко Каравелов“ (на кръстовището на ул. „Проф. Стоянов“ и ул. 

„Солна“), имот № 57491.501.710 

• Паркинг ул. „Проф. Стоянов“, имот № 57491.501.455 (между СБР и Гранд Хотел 

Поморие) 

• Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690 

• Паркинг пред хотел „Токалиев“, поземлен имот с идентификатор 57491.501.703 

в УПИ IX, кв.232 по плана на гр. Поморие. 

• Паркинг пред „Интерхотел Поморие“, имот в УПИ II-294, кв.19a. 

• Паркинг МБАЛ, имот № 57491.501.690, е безплатен за първите два часа, след 

което престоя се таксува като на платен паркинг 

• Дворът на училище „Иван Вазов“, с изключение на игрищата и Двора за игра на 

децата, се използва за платен паркинг само през лятото от 01.07. до 01.09. 

• В периода 01.06.-15.09. площад „Св. Св. Кирил и Методий“ е затворен за 

движение на МПС и е част от пешеходната зона на гр. Поморие. 

• В периода 16.09.– 31.05. на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ разрешено 

свободно паркиране, като паркоместата ще бъдат маркирани само с/у кафе 

„Кораба“ и с/у сградата на читалище „Просвета“. 
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Масов обществен пътнически транспорт 

 

В община Поморие функционира Масов Обществен пътнически транспорт 

(МОПТ), който е с разписание на определени интервали от време  през деня, 

съобразявайки се с интензивността на различните сезони. Общественият транспорт в 

общината се реализира според общинската транспортна схема  на конкурсни начала и 

се осъществява от частни транспортни фирми. Като собственост на община Поморие 

остават единствено спирките на МГТ.   

На територията на община Поморие действат 2 бр. линии на градският 

транспорт (№ 1 с № 2 с частично допълнение от № 3) със средна маршрутна скорост от 

43.48 км/ч и средна съобщителна скорост от 15.15км/ч.  

 

Таблица 4.1.3. Градски транспорт град Поморие 

Градска 

линия 
Маршрут Разписание 

Градска 

линия № 1 

начална спирка „Бивша автогара“ кв. Свети Георги 

Спирки: „ул. Мусала“; „Пальокастро“; „Анхиалоавто“; „бивша Изба 2“; 

„Манастир Св. Георги“; „бл. № 25“; „Безалкохолни напитки“; 

„Хлебозавод“; „у-ще Ив. Вазов“; „ул. Черковна“; „Руски паметник“; „ул. 

Ахелой“; „Община Поморие“; „у-ще Ив. Вазов“; „Хлебозавод“; 

„Безалкохолни напитки“; „бл. № 25“; „Манастир Св. Георги“; „бивша Изба 

2“; „Анхиалоавто“; „Пальокастро“; „ул. Мусала“; крайна спирка „Бивша 

автогара“ 

от 

понеделник 

до неделя 

В периода от 15.06. до 15.09., автобусите спират на и спирка „Сънсет Ризорт“ в определени 

часове 

Градска 

линия № 2 

начална спирка „Бивша автогара” в кв. Свети Георги 

Спирки: „ул. Мусала“; „Пальокастро“; „Анхиалоавто“; „бивша Изба 2“; 

„Манастир Св. Георги“; „бл. № 25“; „Безалкохолни напитки“; 

„Хлебозавод“; „у-ще Ив. Вазов“; „МБАЛ“; „СКФ“; „Стари кални бани“; 

„СКФ“; „МБАЛ„; ул. Черковна“; „Руски паметник“; „ул. Ахелой“; „Община 

Поморие“; „у-ще Ив. Вазов“; „Хлебозавод“; „Безалкохолни напитки“; „бл. 

№ 25“; „Манастир Св. Георги“; „бивша Изба 2“; „Анхиалоавто“; 

„Пальокастро“; „ул. Мусала“; крайна спирка „Бивша автогара“ 

от 

понеделник 

до неделя 

В периода от 15.06. до 15.09. , в 19.30 ч. , автобусите спират на и на спирка „Сънсет Ризорт“ 

До 

гробищен 

парк 

начална спирка: „Руски паметник“, крайна спирка: „Гробищен парк” 
Всяка събота 

и неделя 

 

Междуселищен транспорт 

 

Общественият транспорт в общината, се реализира според общинската 

транспортна схема, и на конкурсни начала, се осъществява от частни транспортни 

фирми. Основните направления по които се движат автобуси от и към автогара 
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Поморие са к.к. Слънчев Бряг и гр. Бургас. Там също така спират и преминаващи 

автобуси от София и други градове от страната. Чрез областната транспортна схема е 

осигурена ежедневна пряка автобусна връзка с гр. Каблешково, с. Габерово, с. Горица, 

с. Страцин, с. Козичино.  

 

Таблица 4.1.4. Междуградски транспорт град Поморие101 

Междуградска линия 
Разписание почивни 

и празнични дни 

гр. Поморие (център) - гр. Бургас (център) от понеделник до неделя 

гр. Поморие (център) - к.к. Слънчев бряг от понеделник до неделя 

гр. Поморие – с. Горица - с. Страцин (спирки - Каменар; гр. 

Каблешково; разклон с. Медово;  Александрово; Порой;  Гълъбец; 

Горица; Страцин; Белодол; Бата; Медово; гр. Каблешково; Каменар; 

крайна спирка гр. Поморие-център 

от понеделник до неделя 

гр. Поморие - гр. Каблешково (през с. Дъбник, с. Габерово и с. Лъка) от понеделник до неделя 
 

4.2. Състояние на водоснабдителната и канализационна мрежи 

 

4.2.1. Водоснабдяване и канализация 

 

Дейността по водоснабдяване и канализация се осъществява от ВиК ЕАД - гр. 

Бургас. Община Поморие се водоснабдява с питейна вода от язовир „Камчия“ и 

други местни водоизточници. Язовир „Камчия“ е изграден през 1973г. на р. Луда 

Камчия в източната част на Стара планина (извън Община Поморие). Водният обем 

се формира от реките: р. Луда Камчия, р. Котленска, р. Глогова, р. Нейковска, р. 

Ичеренска, р. Медвенска и р. Садовска и е с водосборна площ 1612 кв. км. В 

общината няма населено място без изградено централно водоснабдяване.   

 В Община Поморие се експлоатират общо 40 бр. каптажа и 9 бр. тръбни 

кладенци. Изградени са 20 бр. помпени станции с обща работна мощност 737 квт, 44 

бр. водоеми с общ обем 4016 куб. м. и 1 кула водоем.  

Всички населени места в община Поморие имат изградени централни мрежи 

за водоснабдяване. Водопроводната мрежа на населените места в общината е 

изградена в периода 1970-1980 г. 80-90% от водопроводите са от азбестоциментови 

тръби, което не съответства на съвременните изисквания и това налага тяхната 

подмяна. Общата дължина на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа в 

общината е около 160 км. Външните захранващи водопроводи са с дължина около 

121 км. Изградените водопроводи не осигуряват необходимия запас от максимална 

дневна консумация на вода, а загубите на питейни води са твърде големи.  

 

  

 
101 Източник: https://www.pomorie.bg/avtobusni-razpisaniya/ 
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Таблица 4.2.1. Дължини на входящите и вътрешните водопроводни мрежи в  

населените места и техния капацитет102 

Населени места 
Месечни отчети 

дебит куб.м. 

Q максимално 

( пикове) л/с 

Дължина на 

вътрешните 

мрежи 

Дължина на 

входящите 

водопроводи 

Александрово 500-4000 3.86 4200 1900 

Ахелой 7000-22000 21.22 7900 1800 

Бата+Белодол 6000-10000 17.36 9800 + 5000 2500+4000 

Габерово 1000-3000 2.89 2750 1500 

Гълъбец 2000-3500 3.376 8460 1700 

Горица 2800-4500 4.34 8100 3500 

Дъбник 2800-4500 4.34 3060 2000 

Каменар 2800-5000 7.72 5500 2500 

Каблешково 3000-5000 48.23  500 

Косовец 1000-4000 3.86 4680 1500 

Порой 1000-4500 4.34 6930 2000 

Страцин 2000-6000 5.79 8820 1000 

Лъка 2000-5000 4.82 5850 1500 

Поморие 140000-260000 250  9000 

Медово 2000-5000 4.82   

Козичено 1500-4000 3.86   

 

В село Каменар и град Каблешково е нужна цялостна подмяна на 

водопроводната мрежа. Питейната вода, получавана от язовир „Камчия“ преминава 

през пречиствателна станция за питейни води „Камчия“.   

 

4.2.2. Канализационни мрежи и пречиствателни станции 

 

В община Поморие само в градовете Поморие и Ахелой е изградена 

канализационна система и пречиствателни станции за отпадъчни води. На територията 

на общината функционират две пречиствателни станции- ПСОВ „Поморие“ и ПСОВ 

„Равда“.   

Всички други населени места заустват отпадъчните си води в септични/ попивни 

ями или в прилежащите дерета и реки. Поради равнинния характер канализационната 

система Поморие ползва 8 помпени станции за изтласкване на битовите отпадъчни 

води към Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) „Поморие“. 

Канализационната мрежа в старата част на града е смесена с изградени 2 броя 

преливници за дъждовни води. В новата част на града канализацията на битовите и 

дъждовните води е разделна. Битовата канализация е изградена, а дъждовната - само 

частично. Помпените станции са свързани последователно и изпращат битовите води 

една към друга. Към последната КПС №7 е построен тласкател към довеждащия 

колектор за ПСОВ „Поморие“. КПС №8 е построена в пясъчната коса. Тя изпраща 

 
102 Източник: Предварителен проект за Общ устройствен план на община Поморие 
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водите към КПС №2. Цялата канализационна мрежа е изградена от азбестоциментови 

тръби. Наложително е проразмеряване и подмяна на канализационни тръби.  

В Каблешково има частично изградена смесена канализационна мрежа. 

Главният колектор I е построен и доведен до преливник в източната част на града. 

Понастоящем всички води от него се изливат в източното дере. По проект битовите 

води на гр. Каблешково трябва да се транспортират до ПСОВ „Равда“. Проектът е 

реализиран частично. Предстои проектиране и изграждане на цялостна канализационна 

мрежа.   

В с. Габерово канализационната мрежа е изградена на 40%. Предстои 

доизграждане, както и изграждане на пречиствателно съоръжение на базата на 

цялостен проект.    

Останалите селища в Община Поморие са почти без канализационна мрежа. 

Някои от селата имат изградени битови колектори, които заустват водите в близките 

дерета. Някои от домакинствата имат изградени септични ями, които периодично се 

почистват.  

 

4.2.3. Хидромелиорации 

 

Развитието, експлоатацията и поддържането на напоителните системи в 

общината се основава на цялостна политика и се развива на регионален принцип, 

обхващащ целия регион на Бургаска област.  

 

Таблица 4.2.2. Водоеми, използвани за хидромелиоративни мероприятия на 

територията на община Поморие103 

№ Име Землище Обем /хил.куб.м./ 

1 Яз. Ахелой 1 гр. Ахелой 112 

2 Яз. Ахелой 2 гр. Ахелой 100 

3 Яз. Зеленчукова градина с. Бата 150 

4 Яз. Лозята с. Горица 120 

5 Яз. Емирско с. Белодол 296 

6 Яз. Кавак дере с. Гълъбец 15 

7 Яз. Косовец с. Косовец 170 

8 Яз. Чатал дере гр. Каблешково 140 

9 Яз. Читак дере с. Лъка 138 

 

На територията на община Поморие са изградени съоръжения от 

хидромелиоративната инфраструктура на две напоителни системи – НС „Ахелой“ и 

част от НС „Порой“. Към настоящия момент състоянието им е следното:  

 
103 Източник: Предварителен проект за Общ устройствен план на община Поморие 
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НС „Ахелой“:  изградените поливни площи на системата са 19 954 дка, а годните за 

напояване са 18 724 дка. Водоизточник е язовир „Ахелой“ с общ завирен обем 12 670 

хил. куб. м. Под язовира е изградена ПС „Ахелой 1“, която е повдигателна и чрез 

открит канал подава вода за напояване до ПС „Ахелой 2“. ПС „Ахелой 2“ също е 

повдигателна и качва водата в горен изравнител. Чрез открит канал и закрита тръбна 

мрежа достига до 7 808 дка поливни площи. От основния изпускател на язовира тръгва 

гравитачен напоителен канал Р-1, който има командно положение спрямо 8 087 дка. 

Канал Р-1 осигурява вода за долен изравнител на ПС „Ахелой 3“. Тя е повдигателна и 

чрез открит канал и закрита тръбна мрежа водоосигурява 2 829 дка.  

 В напоителното поле към ПС „Ахелой 2“ не може да се осъществява поливен 

процес, защото двете помпени станции и тръбната мрежа са в лошо техническо 

състояние. Съоръженията не са пускани в експлоатация през последните двадесет 

години. Причините довели до това състояние са: високата цена на водата за напояване, 

формирана основно от разходите за припомпване от две високоенергоемки помпени 

станции, липсата на интерес в земеделските производители към отглеждане на 

интензивни култури, както и множеството посегателства, извършени над 

съоръженията. Поради липса на перспектива и икономически интерес, през 2012г. ПС 

„Ахелой 2“ е бракувана.    

 

НС „Порой“: Напоителна система „Порой“ е изградена в периода от 1970 до 1985г. 

Водоизточник на системата е язовир „Порой“ с общ завирен обем 45 200 хил.м3. 

Основната помпена станция „Порой“ е повдигателна и подава вода за напояване на 

лява и дясна зона.  

 Лява зона – поливните площи в землищата на селата Гълъбец и Горица са 

бракувани преди 1999г. Помпена станция „Гильовци“, която водообезпечава площите е 

бракувана, а напорният тръбопровод демонтиран.  

Дясна зона – поливните площи в землищата на градовете Каблешково и Ахелой, 

и селата Медово и Александрово получават вода по открит канал  Р-П-5 чрез ПС 

„Тънково 1“ и ПС „Тънково 2“. Тези съоръжения не са влизали в експлоатация през 

последните десет години. Първата помпена станция е бракувана, а втората е полураз-

рушена. Предстои демонтиране на стоманените тръбопроводи в напоителните полета.  

Поливните площи от НС „Порой“, находящи се на територията на община 

Поморие, не подлежат на възстановяване, като основните причини за това състояние 

отново са: високата цена на водата за напояване, липсата на интерес в земеделските 

производители да отглеждат интензивни култури, които изискват ползване на по-

значителни количества водни маси; невъзможност за опазване на трайно неработещите 

хидромелиоративни съоръжения от посегателства и грабежи, които влошават още 

повече техническото им състояние.  
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4.3. Енергийна система 

 

4.3.1. Електроенергийна инфраструктура 

 

Територията на Община Поморие попада изцяло в обхвата на 

електроразпределителен район Поморие от електропреносен район Бургас по 

отношение на електропроводи 110 и над 110кV, обслужването на 

електроразпределителната мрежа 20 кV се извършва от „ЕВН България“ ЕАД. 

Източник на ел. енергия се явява общата електроенергийна система, 

посредством районната подстанция „Хоризонт“, с трансформацията на напрежението 

110/20 кV. 

Освен тази подстанция, на територията на общината се намира и подстанция 

„Сейменлийски“, която захранва основно рудник „Ахелой“. Поради голямата 

отдалеченост от центъра на товара и лошото техническо състояние тази подстанция не 

може да се ползва за задоволяване на енергийните потребности за гр. Поморие. През 

периодите със среден и минимален товар като втори източник се ползва и ПС Слънчев 

бряг. През летния период, целият върхов товар се поема от ПС „Хоризонт“, което в 

голяма степен намалява сигурността и качеството на електрозахранването. 

Общата трансформаторна мощност в подстанциите 110/20kV е 65,6MVA. 

Подстанция „Хоризонт“ е включена двустранно в системата 110kV, като едната 

връзка е с основен възел от преносната система 400kV, което значително подобрява 

сигурността на захранване. Свързващите електропроводи са съответно /от подстанция 

Бургас/ „Ветрен“ и „Ахелой“ /от подстанция „Слънчев бряг“/. подстанция 

„Сейменлийски“ се захранва с отклонение от електропоровод „Ахелой“. 

Общата дължина на електропроводите 110 kV за Общината е 20.80 км, при което 

гъстотата на изграденост се получава 50 км/1000 кв. км, при средна стойност за 

страната 72 км/1000 кв. км. 

Трасетата на електропроводите 110 kV минават в известен смисъл „напречно“ 

през територията на общината, като малка част от тях попадат върху нея. 

Същинската захранваща мрежа за общината е електроразпределителна мрежа 20 

kV, осигуряваща захранването на трансформаторните постове за всяко от населените 

места. 

Преносната възможност на съществуващите въздушни ел. проводи от 

подстанция „Хоризонт“ и подстанция „Слънчев бряг“ е 41 MW. 

Изводите 20 kV от подстанция „Хоризонт“ захранват редица възлови станции, 

които, свързани и помежду си с изводи 20kV, взаимно се резервират, като подобряват 

сигурността и качеството на електрозахранването. 
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Общата дължина на електропроводите 20kV на територията на общината е 348 

км, при което гъстотата на изграденост е 843 км/1000 кв. км, по-висока от средната за 

страната - 456 км/1000 кв. км. 

Общият брой трафопостове (ТП) за общината е 175 броя. Трансформаторната 

мощност 42 МVA, при което териториалните показатели за изграденост са съответно 

423 ТП/1000 кв. км. 

Тези териториални показатели имат пряко отношение към територията и 

действително отразяват степента на изграденост на електроразпределителната мрежа 

средно напрежение - като пространствена организация и гъстота на изграденост и като 

инсталирани мощности на единица територия. 

Териториалното развитие на мрежата СН е с показатели за изграденост по-

високи от средните за страната и областта по отношение гъстота на електропроводите, 

съответно брой на ТП, докато инсталираните мощности на единица територия са по-

малки от средните за страната и областта. 

Техническото състояние на мрежата средно напрежение като цяло е добро. 

Всички населени места са електрифицирани. 

Регионалната мрежа е добре развита, с показател на изграденост над средния за 

страната по отношение плътност на инсталираните мощности в п/ст 110 / 20 кV. 

Гъстотата на електропроводната мрежа 110 кV е по-ниска от средната за 

страната, но това се дължи главно на пространствената организация на системата. 

В експлоатационно отношение п/ст „Хоризонт“ е включена двустранно в 

системата 110кV с достатъчна степен на сигурност, като едната връзка е директно към 

възел от преносимата система 400 кV. 

Електроразпределителната мрежа 20кV е с показатели за изграденост над 

средните за страната по отношение на пространствената организация, но с мощности 

малко под средните. 

 

4.3.2. Газификация 

На територията на община Поморие няма изградена газификационна система. 

Реализацията на евентуални проекти за изграждането на газоразпределителна мрежа на 

територията на общината ще доведе до нарастване инвестиционната стойност и 

привлекателност на региона. Ще се намалят разходите за енергия, поради по-ниската 

цена на природния газ, заедно с това ще се подобрят и качеството на живот в общината, 

ще се генерират по-малко въглеродни емисии и сажди. 

Необходимо е газифицирането на общината, като подаването на битова газ е 

необходимо да се извърши както за обществените сгради, така и за фирмите и частните 

домове. Това значително ще намали обществените разходи, ще понижи себестойността 

на произвежданата продукция и ще намали разходите за електричество на 

домакинствата. 
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4.3.3. Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

 

Енергията от възобновяемите енергийни източници е средството за 

ограничаване на вредните въздействия от дейностите в енергийния сектор, но все още в 

общината не се използват възможностите, предоставени от ВЕИ.  

Потенциалът на община Поморие за производство на енергия от ВЕИ не е 

достатъчно проучен. Необходими са действия в посока на изготвяне на енергиен баланс 

на общината, с оглед по-добро планиране на производство и потребление/консумация 

на енергия. 

 

Слънчева енергия 

 

Слънчевата енергия представлява ефективен инструмент за борба с 

климатичните промени и подобряване на екологичните характеристики на отделните 

райони. Географското разположение на общината позволява високо ефективност при 

използването на енергия от слънцето за битови и производствени нужди. 

Съгласно теоретичния потенциал на слънчева енергия на Република България, 

община Поморие попада в зоната с теоретичен потенциал на слънчевата енергия в 

порядъка от 1450 до 1500 kWh/кв.м/год. Има изградени няколко соларни системи за 

производство на топла вода за битови нужди в обществени сгради, както и няколко 

покривни фотоволтаични системи за производство на енергия за собствено 

потребление. В частни сгради, хотели и др. сгради има изградени частични соларни 

системи за производство на топла вода, като техният дял от общия сграден фонд е 

прекалено малък, за да окаже влияние върху статистиката от икономия на енергия. 

Тенденция е при ново строителство на сгради да се предвижда и система за топла вода 

от новопроектирана соларна система. 

Енергийният потенциал и интензитет на слънчевата радиация за региона е 

напълно достатъчен за изграждане на инсталации за топлинно преобразуване 

(инсталации за топла вода и слънчеви сушилни) и получаване на електроенергия, 

произведена от слънчеви батерии, монтирани на покриви на сгради, общинска 

собственост. Такъв е примерът с реализиране на соларна инсталация на покрива на 

административна сграда в гр. Поморие на ул. „Солна“ №15. Същата е реализирана на 

площ 1600 кв.м с производствена мощност 60кW. Номиналната мощност е 57,1 кW, с 

годишна реализация на 494 400 kWh. В гр. Каблешково и гр. Поморие има изградени 

частни покривни инсталации - 3 бр., с обща мощност 38,5 кW. На покривите на 

производствени сгради в с. Горица, с. Порой и с. Козичино са изградени 4 бр. частни 

покривни инсталации с обща мощност 68 кW.  

На територията на общината има изградени няколко несъществени инсталации 

за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. В землището на с. 

Каменар, в местност „Гара Лъка“, са изградени 5 броя частни инвестиции на 
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фотоволтаични централи, с обща мощност 100 кW. В землището на гр. Поморие са 

изградени 2 броя частни инвестиции на фотоволтаични централи, с обща мощност 192 

кW. В землището на гр. Каблешково са изградени 2 броя частни инвестиции на 

фотоволтаични централи, с обща мощност 60 кW. 

В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа на произведената от ВЕИ 

електроенергия, основавайки се на пазарните механизми, в Закона за енергетиката са 

предвидени мерки за поощряване и устойчиво използване на ВЕИ. Съгласно 

прогнозният документ за развитие на ВЕИ в България до 2030 година, България има 

най-голям потенциал за развитие на енергия от водни централи и биомаса. 

 

Вятърна енергия104 

 

Само в крайбрежните зони на община Поморие вятъра има скорост от 6 до 7 

м/сек., в останалата част от общината средната скоростта на вятъра намалява до под 4 

м/сек.  

Средният ветроенергиен поток (W/кв.м) за територията на община Поморие е 

както следва:  

• На височина 10м над повърхността – 345 W/кв. м; 

• На височина 25м над повърхността – 497 W/кв.м; 

• На височина 50м над повърхността – 658 W/кв.м; 

•  На височина 100м над повърхността – 820 W/кв.м; 

Ветровия потенциал по сезони в проценти от средногодишния е: Зима – 48%, 

Пролет – 15%, Лято – 14%, Есен – 23%. 

Крайбрежните зони на община Поморие имат ветрови поток между 200 и 300 

W/кв. м, в останалата част от общината той има стойности от 100 до 200 W/кв.м. 

В зона на среден ветрови потенциал, в която попада община Поморие, могат да 

бъдат инсталирани 3-лопаткови турбини с инсталирана мощност от няколко десетки до 

няколко стотици kW. В тази зона плътността на енергийния поток е между 100 и 200 

W/кв.м. 

Потенциалът на община Поморие за оползотворяване на вятърна енергия е в 

крайбрежните зони. Те от своя страна представляват малък процент от територията на 

общината. В случай, че общинската администрация има намерения да оползотворява 

този ресурс, трябва да се направят подробни анализи, дали реализацията на подобен 

проект е рентабилна за общината. В случай на интерес от инвеститори или от 

населението, да инсталират вятърни генератори за собствени нужди, община Поморие 

би могла да улесни достъпа до административна информация и да насърчи подобни 

 
104 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива в община Поморие, 2020-2023 
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проекти. Също така общината може да се възползва от такива инициативи на граждани 

и фирми, като популяризира техните проекти и получените енергийни спестявания, за 

насърчаване използването на енергия от ВИ. 

 

Геотермална енергия 

 

На територията на община Поморие се намират няколко сондажа за минерална 

вода:  

• Находище при с. Медово – 3 сондажа с общ дебит 22л/с, минерализацията на 

водата е 0,540 г/л, а температурата - 28-39°С 

• Находище „Каменар“ – 3 сондажа с дебит 1,2 л/с, с минерализация 0,390 г/л и 

температура 23°С 

• Находище „Ахелой“ – 1 сондаж с дебит 0,8 л/с и температура на водата 19°С 

 

На територията на общината са открити две находища на термоминерални води 

при с. Медово, известни под единното наименование хидротермално находище и едно 

при с. Каменар. Експлоатационния ресурс на сондажа в с. Медово възлиза на 16 л/с. 

Водата може да се използва за бутилиране на натурални води и за производство на 

газирани напитки, след охлаждане.  

Община Поморие има потенциал за оползотворяване на своите геотермални 

извори в областта на лечебни процедури и консумация. При бутилирането на водата е 

нужно предварително охлаждане. С подходяща техника може отпадната топлина от 

процеса на охлаждане да се използва за загряване на вода за битови нужди в 

построените съоръжения за бутилиране. 

 

Енергия от биомаса 

 

При наличие на достатъчно количество биомаса (от санитарна сеч от почистване 

на паркове, градини, пътни артерии и др.) и в резултат на разработено целево 

проучване за рентабилността на такова производство, може да бъде организирано 

производство на пелети за собствени нужди. Биомасата от селскостопанската дейност 

също може да се използва при производство на пелети и брикети.  

Животинска и отпадна биомаса – на територията на община Поморие се 

отглеждат сравнително голям брой селскостопански животни има неоползотворен 

капацитет за производство на енергия. Получената животинска тор не се използва  

правилно и по предназначение.  
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4.3.4. Енергийна ефективност 

 

Улично осветление 

 

Основен консуматор на енергия е уличното осветление, който формира най-

голям дял в потреблението на електроенергия и се явява най-скъпият от всички 

първични енергоизточници, ползвани в община Поморие. Уличното осветление е 

енергоемко поради остарели осветителни тела. Към момента, системата за уличното 

осветление в община Поморие е развита във всичките населени места. Състоянието, в 

което се намира системата, не осигурява необходимия светлинен комфорт. Системата е 

изключително енергоемка и преобладаващата част от съоръженията й /около 60%/ са 

негодни.  

Този факт налага разглеждане на състоянието на системите за улично 

осветление и на тази основа – формиране на енергоспестяващи мерки. В общинския 

център гр. Поморие поетапно е започнала подмяната на остарелите осветителни тела с 

нови светодиодни или „LED“, финансирани по капиталовата програма на Общината. 

Това оказа въздействие върху разходите за енергопотребление за улично осветление в 

положителна насока. 

За различните селища системите за улично осветление са изграждани в различни 

периоди през последните 35 години. Повечето от осветителните тела са монтирани на 

съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение, състояща се от стандартни 

железобетонни стълбове. Електромерите са двуфазни. 

При това си състояние уличното осветление не гарантира необходимата степен и 

качество на осветеност от работещото улично осветление и съответната сигурност на 

движението на моторни превозни средства и пешеходци особено в населените места и 

по тези причини това трябва да е една от приоритетните за решаване задачи от Община 

Поморие. 

Като цяло мрежата на уличното осветление и парково осветление се нуждае от 

модернизация и реконструкция. Необходимо е: изцяло да бъдат подменени 

съществуващите осветителните тела с високо ефективни енергоспестяващи такива от 

ново поколение; да бъде изградена автоматизирана система за мониторинг и 

управление. Чрез реализиране на такъв инвестиционен проект ще се постигне 

намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация на уличното осветление, 

намаляване на СО2 емисии; подобряване качеството на живот и повишаване на 

сигурността на населението. 

В процес на изпълнение е проект BGENERGY-2.001-0058 Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на територията на община Поморие, Финансиран от ФМ на ЕИП (2021 -  

2022). Съществуващото състояние на СВИО в 4-те населени места– с. Каменар, гр. 

Каблешково, гр. Ахелой и гр. Поморие води до значителен преразход на 
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електроенергия. Осветителните тела са подменяни хаотично без да е търсено покриване 

на нормативните изисквания. В рамките на проекта на базата на разработен и одобрен 

работен проект се изпълнят всички мерки предложени в доклада от обследването за ЕЕ 

на СВИО. В рамките на проекта в 4 населени места на община Поморие, чрез подмяна 

на всички осветители с модерни светодиодни и автономни фотоволтаични лампи, с 

понижени загуби на електрическа енергия, с въвеждането на система за мониторинг на 

енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна 

софтуерна платформа за управление ще се повиши ЕЕ на СВИО, собственост на 

общината и се подобряват условията на живот на населението. В резултат от 

реализиране на проекта на територията на общината годишните намаления на емисиите 

на CO2 ще бъдат 920,59 т, годишните енергийни спестявания - 780,16 MWh/г., а 

годишните парични спестявания - 133 514 лв. За 19 323 жители на общината ще се 

създадат по – добри условия за живот. 

 

Енергийна ефективност на сгради публична собственост  

 

През периода са реализирани проекти за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на следите публични сгради, в резултат на което се постига и годишно 

намаляване на парниковите газове: 

• Проект BG16RFOP001-2.001-0031 „Енергийна ефективност в сградата на 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Поморие, 

финансиран от ОПРР 2014-2020 г. (2016-2018г.). Постигнат индикатор: 

Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените 

сгради - 325 477.00 kWh/година; 

• Проект BG16RFOP001-2.001-0059 „Енергийна ефективност в сградата на 

Районно управление Полиция и Областно пътно управление“, град Поморие, 

финансиран от ОПРР 2014-2020 г. (2016-2018г.). Постигнат индикатор: 

Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените 

сгради - 389 258.00 kWh/година;  

• Проект BG16RFOP001-2.001-0035 „Енергийна ефективност в сградата на 

Общинска администрация - град Поморие“, финансиран от ОПРР 2014-2020 г. 

(2016-2018г.). Постигнат индикатор: Понижаване на годишното потребление на 

първична енергия от обществените сгради - 646 780.00 kWh/година; 

• Проект BG16RFOP001-2.002-0026 „Енергийна ефективност в Административна 

сграда за обществено обслужване - гр. Поморие“, финансиран от ОПРР 2014-

2020 г. (2019-2021г.). Постигнат индикатор: Понижаване на годишното 

потребление на първична енергия от обществените сгради - 1 344 105.00 

kWh/година; 
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4.4. Съобщителна мрежа 

 

Телекомуникационна инфраструктура и услуги 

 

Развитието на този сектор е насочено към пълно задоволяване потребностите на 

населението от общината с домашни телефонни постове и обвързване на общинската 

информационна мрежа с националната, европейските и световни системи /главно 

Интернет, при най-достъпни цени за потребителя/. 

Извършва се модернизация и разширяване на аналоговата съобщителна мрежа и 

развиване на цифрова съобщителна мрежа на територията на Община Поморие. Това 

ще позволи рязко да се повиши качеството на предоставяните услуги, което ще 

рефлектира върху бързината и ефективността на бизнес услугите. 

Специално внимание се обръща на осигуряването на информационната 

инфраструктура и информационното обслужване, което се осъществява от държавно-

публичните структури, от организации, формирани на пазарен принцип, така и от 

неправителствени организации. 

Значително се изостава с предлагането на широколентовия и високоскоростен 

достъп до глобалната мрежа за селата. Неразвитостта на комуникационната 

инфраструктура и липсата на компютърна техника в селата е основна пречка за 

развитието на малкия бизнес в селския район. 

 

Пощенски станции 

 

Пощенските съобщения са свързани с дейността на ДП „Български пощи“. Те 

поддържат пощенски станции. На територията на община Поморие работят 11 

пощенски станции, които са разположени в следните населени места: гр. Поморие (2); 

гр. Каблешково; гр. Ахелой; с. Медово; с. Бата; с. Гълъбец; с. Порой; с. Страцин; с. 

Козичено; с. Горица. 105 Оформената съобщителна мрежа е с добра функционалност и 

успява да покрива нуждите на населението. Пощенските клонове и частни куриерски 

фирми извършват пренос на доставки в границите на цялата община.  

 

  

 
105 Източник: https://www.bgpost.bg/bg/312 
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4.5. Инфраструктура за управление на отпадъци 

 

4.5.1. Битови отпадъци 

 

Анализът на инфраструктурата за битови отпадъци е изготвен относно двата 

основни компонента на инфраструктурата: 

• площадки, съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци и 

• съдове и техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

Предмет на анализа е обезпечеността на общината и с двата типа 

инфраструктура. 

 

Депа за депониране на битови отпадъци 

 

Битовите отпадъци от Община Поморие се депонират на регионално депо за 

неопасни отпадъци, разположено върху площ от 279,265 дка в землището на с. Полски 

извор, Община Камено, Област Бургас. Депото е въведено в експлоатация през 2015 г. 

като обслужва общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, 

Средец и Сунгурларе. За регионалното депо е издадено комплексно разрешително № 

385-Н2/2020 г., което влиза в сила от 30 юни 2020 г. Оператор на инсталацията и 

притежател на разрешителното е община Бургас.  

Клетка 1 за депониране на битови отпадъци е изградена с капацитет от 400 000 т. 

Свободният капацитет за депониране към края на 2018 г. съгласно НПУО 2021-2028 г. е 

в размер на 175 хил. тона. През 2020 г. с последното издадено комплексно 

разрешително от  ИАОС капацитетът на клетка 1 е увеличен с 200 000 тона. В периода 

2018-2020 г. средногодишно се депонират около 120 хил. т., което означава, че до края 

на 2022 г. се очаква изчерпване на разрешените количества за депониране в Клетка 1. 

Община Бургас е предприела своевременно мерки за изграждане на Клетка 2 на 

регионалното депо. През май 2020 г. община Бургас е сключила договор за 

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално 

предприятие за управление на отпадъците „Братово — запад“ — Клетка № 2, 

ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща 

инфраструктура“. 

Към края на 2021 г. е завършило изграждането на клетка 2 на регионалното 

депо. Капацитетът на клетка 2 е 400 000 тона, който при съществуващите темпове на 

депониране може да се изчерпи до 2026 г. 
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Претоварни станции 

 

Генерираните на територията на община Поморие битови и строителни 

отпадъци постъпват на Претоварна станция-Несебър. Претоварната станция  е част от 

регионалната система за управление на отпадъците. Разположена е в землището на с. 

Равда и има претоварващ и транспортен капацитет от 15 000 тона годишно. ПСО – 

Несебър обслужва общините Несебър и Поморие. Станцията разполага със съоръжение 

за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 до 36 хил. 

т./годишно (20 т/час). 

На територията на площадката са изградени: покрита претоварна станция с 

бункер, компактор-преса и устройство за зареждане и товарене на транспортните 

контейнери; площадка за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци 2 660 

м2; екопарк на площ от 1563 м2; административно-битова сграда с КПП и лаборатория; 

гараж с автомивка и ремонтна работилница; дизелова колонка с резервоар; площадкова 

и довеждаща инфраструктура. 

Инсталации за биоразградими отпадъци и за биоотпадъци 

 

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас включва 

компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. за разделно събрани зелени и 

градински отпадъци. Инсталацията е проектирана да обслужва всички общини в 

региона, включително община Поморие.  

Към настоящия момент община Поморие съвместно с общините Бургас и 

Несебър изпълняват проект по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане на анаеробна 

инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион 

Бургас с капацитет 30 652 т/год. Освен по оперативната програма, проектът се 

финансира и със собствени средства на трите общини, което се разпределя между 

партньорите, както следва: Община Бургас - 54,61%; Община Несебър - 33,38% и 

Община Поморие - 12,01%. Инсталацията се изгражда в Северната промишлена зона 

при ул. "Крайезерна" в Бургас, в района на пречиствателната станция за отпадни води. 

Инсталацията ще разполага с 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ 

хранилище и системи, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще 

има 6 тунела. Крайният срок за изпълнение на проекта е до юни 2023 г. Съгласно 

прединвестиционното проучване за проекта, капацитетът на анаеробната инсталация е 

изчислен, така че да може да покрие нуждата от третиране на необходимите количества 

биоразградими отпадъци, за да се изпълнят целите за намаляване на депонираните 

количества биоразградими отпадъци на общините Бургас, Поморие и Несебър през 

следващите 20 години. 

Проектът предвижда организирането на обща система за разделно събиране на 

биоразградимите отпадъци от трите общини, включваща 10 бр. сметосъбираща техника 

и съдове за биоразградими отпадъци: за община Бургас за зелени отпадъци - 1700 бр. х 
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240 л и за хранителни отпадъци 6580 бр. х 120 л, за община Несебър - 559 бр. х 240 л за 

зелени отпадъци и 939 бр. х 120 л за хранителни отпадъци и за община Поморие - 423 

бр. х 240 л за зелени отпадъци и 1114 бр. х 120 л за хранителни отпадъци. 

 

Инсталации за предварително третиране/сепариране, сортиране и други за битови 

отпадъци 

 

На територията на регионалното депо за общините Камено, Бургас, Айтос, 

Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе е изградена инсталация за 

предварително третиране преди депониране чрез сепариране с капацитет от 160 000 

т/год. В сепариращата зона се извършва автоматизирано отделяне на черни метали и 

инертните материали, както и разделяне на потока от отпадъци чрез барабанни сита на 

две фракции, съобразно размера на частиците - над 150 мм и от 150 до 85 мм. 

Отделянето на оползотворяемите отпадъци от пластмаси, цветни метали, стъкло, 

хартия и картон и др. се извършва ръчно на две затворени поточни линии. Балиращата 

система на сепариращата инсталация е снабдена с многофункционална преса за 

балиране на различните видове пластмаси, хартия и цветни метали. Пресата е снабдена 

с устройства за перфориране на пластмасовите бутилки и автоматично връзване на 

балите. 

Както показва анализът на текущото състояние на отпадъците в община 

Поморие в периода 2016-2020 г. средногодишното количество смесени битови 

отпадъци, което се приема за третиране на сепариращата инсталация на регионалното 

депо от общините от РСУО Бургас е около 100 хил. тона. Като се има предвид 

очакваното намаляване на количествата на смесените битови отпадъци в общините в 

регион Бургас в резултат от въвеждането на нови и разширяването на съществуващите 

системи за разделно събиране на битови отпадъци и въвеждането в експлоатация на 

анаеробната инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци от общините от 

РСУО може да се заключи, че съществуващата инсталация за сепариране разполага с 

достатъчен капацитет за третиране на смесените битови отпадъци в региона, вкл. от 

община Поморие. 

На територията на ПС Несебър е изградена и частна сепарираща инсталация, 

собственост на „Екобулсорт“ ЕАД. Дружеството притежава разрешение да извършва 

дейности по третиране на отпадъци на инсталацията от РИОСВ Бургас от 20 юли 2018 

г. Капацитетът на сепариращата инсталация е 25 тона/час като съгласно сключен 

договор може да приема смесени битови отпадъци от общините Поморие и Несебър. 

 

Площадки за предаване на разделно събрани битови отпадъци 
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В община Поморие е обособена и функционира общинска площадка за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. 

негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, едрогабаритни и опасни отпадъци и др., в изпълнение на 

изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. Площадката се намира в гр. Поморие, 

Промишлена зона, ул. „Странджа“ № 5, като Община Поморие разполага с Разрешение 

№ 02-ДО-514-00 от 04.12.2018 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за извършване на 

дейности с отпадъци. 

Площадката разполага с електронна везна за осъществяване на входящ контрол 

и претегляне на постъпващите отпадъци, складова зона за съхранение на отпадъците, 

място за престой на автомобили. Осигурено е пространство за разтоварване на 

постъпващите отпадъци. За съхранението на отпадъците са осигурени специализирани 

контейнери с необходимия обем, с което се осигурява защита на околната среда от 

разпиляване на отпадъци. 

 

Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал 

и стъкло 

 

Опериращите на територията на община Поморие частни пунктове за предаване 

на битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло са включени в 

общински регистър на общината съгласно разпоредбите на ЗУО. В общината има две 

регистрирани площадки за предаване на битови отпадъци. Първата се намира в гр. 

Каблешково, община Поморие, м-т „Пъдарска могила”, имот № 007190, с площ 2005 

кв. м. Разрешителното за управление на площадката е издадено от РИОСВ Бургас на ЕТ 

„Шилсън – Васил Николов“ като включва дейности по третиране на отпадъци от черни 

и цветни метали, метални опаковки, ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и др. 

Втората площадка е в гр. Каблешково, община Поморие, Промишлена зона, 

УПИ ІV – 1123, кв. 90, с площ 12 дка. Оперира се от „Евро импекс – Бургас“ ЕООД. На 

площадката се приемат отпадъци от метални, стъклени, хартиени, картонени, 

пластмасови, композитни опаковки, отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло, 

текстил и др. 

 

Инфраструктура за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци 

 

Дейностите по организирано събиране и транспортиране на събраните смесени 

битови отпадъци на територията на населените места в община Поморие се извършват 

от фирма „Зауба“ АД. Събраните смесени битови отпадъци се транспортират до ПС 

Несебър и регионално депо „Братово – запад“, в землището на с. Полски извор, община 

Камено. Събирането и временното съхранение на битовите отпадъци се извършва чрез 
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12 964 броя различни по тип съдове, в т.ч.: кофи 240 л – 11936 бр.; кофи тип „Бобър“ – 

972 бр.; 4 куб. м – 56 бр. Допълнително се обслужват улични кошчета за битови 

отпадъци – 500 бр. в гр. Поморие, 40 бр. в гр. Каблешково и 40 бр. в гр. Ахелой. 

 

Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и други битови 

отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло 

 

Контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки са разположени на 

територията на градовете Поморие и Ахелой. Те са собственост на и се обслужват от 

организацията по оползотворяване на отпадъците от опаковки „Екобулпак“ АД, с 

подизпълнител „Зауба“ ЕАД. Към 31.12.2020 г. на територията на двата града са 

разположени 115 броя жълти контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на 

отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и 98 броя зелени контейнери 

тип „Иглу“ за стъклени опаковки.  

Контейнерите се извозват по график както следва: 

• Жълтите контейнери три пъти седмично в периода юни – септември и веднъж 

месечно през останалата част на годината; 

• Зелените контейнери два пъти месечно в периода юни – септември и веднъж 

месечно през останалата част на годината. 

Анализът на текущото състояние на отпадъците в община Поморие показа, че 

рециклируемите отпадъци от общото количество разделно събрани отпадъци от 

опаковки е все още ниско – 18-25% в периода 2018-2020 г. 

 

Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на отпадъци от текстил 

и обувки 

 

През 2019 г. фирма TexCycle разполага 3 специализирани контейнера за 

разделно събиране на отпадъци от текстил и обувки на територията на гр. Поморие 

съгласно сключен договор с общината. Контейнерите се намират на: 

• ул. Солна 5, на паркинга срещу Общинска администрация 

• ул. Княз Борис I 98, до сградата на Районно управление 

• ул. Княз Борис I 211, на автогарата в кв. Свети Георги 
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Контейнери и транспортни средства за разделно събиране на зелени и хранителни 

биоотпадъци 

 

Проектът за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани 

биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас предвижда община Поморие 

да се обслужва от обща система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци 

съвместно с общините Бургас и Несебър. Системата за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци ще включваща 10 бр. сметосъбираща техника и съдове за 

биоразградими отпадъци. За община Поморие се предвижда разполагането на 423 бр. 

240 л съдове за зелени отпадъци и 1114 бр. 120 л съдове за хранителни отпадъци. 

 

Инфраструктура за разделно събиране на опасни отпадъци от бита 

 

Разделно събраните опасни отпадъци от домакинствата на територията на 

община Поморие се предават безвъзмездно на общинската площадка в гр. Поморие, 

Промишлена зона, ул. „Странджа“ № 5. 

4.5.2. Инфраструктура за отпадъци от строителство и разрушаване 

Генерираните на територията на община Поморие строителни отпадъци 

постъпват на Претоварна станция-Несебър и Регионално депо „Братово-запад“. 

Претоварната станция  е част от регионалната система за управление на отпадъците. 

ПС разполага със съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци с капацитет от 

20 до 36 хил. т./годишно (20 т/час). 

Годишното количество строителни отпадъци, които са разрешени да постъпят на 

площадката за третиране на строителни отпадъци на Регионално депо „Братово-запад“ 

е в размер на 60 000 тона. Необходимият капацитет на площадката е определен така че 

да е в състояние да поеме едноседмичното количество строителни отпадъци без да 

бъдат извозвани извън нея. Площта за приемане и съхранение на постъпили строителни 

отпадъци е 650 м2, където могат да се поберат СО с обем 975 м3. Площадката за 

трошачката е с площ 450 м2. Площта, отредена за строителните отпадъци след 

трошачката е 580 м2, където могат да се поберат 871 м3 натрошени отпадъци. 

 

4.5.3. Инсталации и съоръжения за третиране на утайките от ПСОВ 

 

ПСОВ Поморие е официално открита през 2019 г. и е построена по проект 

„Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) 

– Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република 
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България. ПСОВ Поморие се оперира от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Пречиствателната 

станция е проектирана с капацитет 56 626 еквивалент жители. Използваната технология 

на пречистване включва механично, биологично и третично стъпало за отстраняване на 

биогенни елементи (азот и фосфор), стабилизиране и обезводняване на биологичните 

утайки, и обеззаразяване на пречистените води. Част от утайките на ПСОВ, 

експлоатирани от „ВиК“ ЕАД Бургас, са предадени за рекултивация на кариера 

„Дебелт“, експлоатирана от „Строителни материали“ АД и за използване в земеделието 

върху масиви, стопанисвани от „Сортови семена Бургас“ ООД. През 2020 г. „Сортови 

семена Бургас“ ООД прекрати разрешението си за оползотворяване на отпадъци от 

утайки от ПСОВ в земеделието. 

Като цяло се наблюдава недостатъчен интерес по отношение на използването на 

утайки от ПСОВ в земеделието и за рекултивация на нарушени терени. 

 

4.5.4. Регионално сдружение за управление на отпадъците 

 

Община Поморие е член на „Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците - Регион Бургас“, в което са включени общо 9 общини: Айтос; Бургас; 

Камено; Карнобат; Несебър; Поморие; Руен; Средец; Сунгурларе. РСУО Бургас е 

учредено на 01.02.2006 г. със седалище и адрес на управление Община Бургас, гр. 

Бургас, ул. „Александровска“ №26. 

В управлението на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците за 

регион Бургас“ участват кметове на всяка една от общините-членове, като за 

председател на Сдружението е избран кметът на община Бургас. РСУО Бургас 

регулярно публикува годишни отчети за дейността си, като протоколите от общите им 

събрания, както и взетите решения, се публикуват на официалната страница на община 

Бургас. Публикуваните протоколи от проведени заседанията, отчитащи работата на 

РСУО Бургас, не отразяват осъществяването на промени в състава и управленската 

структура на „Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас“. 

Сдружението функционира добре, като осигурява представителство в рамките на 

своята управленска структура на всички съставни общини. Община Поморие участва 

активно в дейността на РСУО Бургас, което от своя страна регулярно отчита резултати 

от дейността си като публикува съответни протоколи от заседанията си. Публикуваните 

протоколи показват, че през последните години РСУО Бургас е взело редица решения, 

които пряко засягат управлението на отпадъците в община Поморие. 

Община Поморие участва активно в дейността на „Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците - Регион Бургас“, като бива представена и в ръководната 

структура на сдружението от кмета на общината. Публикувани отчети от дейността на 

сдружението показват, че кметът на общината или упълномощен от него представител 

са взели участие във всички проведени заседания на общото събрание на сдружението. 
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Съгласно публикуваните отчети от общите събрания на РСУО Бургас през 

последните години на тях биват взети поредица от решения, пряко касаещи 

управлението на отпадъците в община Поморие, по-съществените, измежду които са: 

• В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 

27.05.2021 г. е взето решение, което позволява на Община Поморие да ползва 

собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците, за закупуване на: 

• два броя метометачни машини за събиране и транспортиране на биоотпадъци от 

общинската система по озеленяване е прогнозна стойност до 180 000 лв./бр. с 

вкл. ДДС; 

• един брой мобилна барабанна дробилка на дървесина и биоотпадъци, с 

прогнозна стойност до 92 000 лв. с вкл. ДДС. 

• В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 

09.06.2020 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие да 

ползва собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците, за закупуване на електронна везна за осъществяване 

на входящ контрол при приемане на отпадъци на общинска площадка за 

разделно събрани отпадъци от домакинства, в т.ч. едрогабаритни, опасни 

отпадъци и др. на територията на гр. Поморие, общ. Поморие, в размер на 

1824,00 лв. 

• В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 

25.03.2020 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие ползва 

собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците, за доставка (закупуване) на специализирана техника 

за отпадъци, а именно 2 броя метометачни машини за събиране и 

транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване на обща 

стойност 360 000 лв. с ДДС. 

• В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 

28.08.2019 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие да 

ползва собствени средства в размер на 5604 лв., натрупани като отчисления по 

чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на: контейнер за 

луминесцентни лампи – 1000 л. - 1бр.; вана РЕЕГО за съхранение на агресивни 

водни акумулатори - 1 бр.;  бидон HDPE за боя 220л. - 1бр.; бидон HDPE за 

батерии 220л. - 1бр.; бидон HDPE за разтворители 220 л. - 1бр.; бидон HDPE за 

малки батерии 50л. - 1 бр.; бидон HDPE за кухненски мазнини 50л. - 1 бр.; 

контейнер за международен транспорт на лекарства 1100 л. - 1 бр. 

• На заседанието на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 09.06.2019 г. 

също така бива взето решение финансирането на „Инженеринг (проектиране и 

изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за 

управление на отпадъците „ Братово —запад “ — Клетка N9 2, ретензионен 

басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на 

Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и 

реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен 
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проект за рекултивация на клетка 1“ да бъде изразено като процентно 

отношение към общата стойност на дейностите, изчислено на база депонирано 

количество отпадъци от всяка една община спрямо общото количество 

депонирани отпадъци на регионалното депо за периода 2016- 2018 г., по силата 

на което се определя и финансовият принос на община Поморие, който възлиза 

на 11,56%. 

• В рамките на заседание на общото събрание на РСУО Бургас, проведено на 

29.08.2018 г. бива взето решение, което позволява на Община Поморие да 

ползва собствените средства в размер на 379 000 лв., натрупани като отчисления 

по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за: 1 брой бордови самосвал за 

събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по 

озеленяване на стойност 84000 лв.; 1 брой прикачна моторна дробилка на 

дървесина и биоотпадъци от общинската система за озеленяване на стойност 

35000 лв.; 1 брой вакуумна метачка за почистване на биоотпадъци от тротоарни 

площи и паркови алеи на стойност 60 000 лв.; 1 брой фабрично нов товарен 

камион със самосвал с кран за събиране и транспортиране на биоотпадъци от 

общинската система за озеленяване на стойност 200 000 лв. 

• С решение на Общото събрание на РУСО от 11.04.2018 г. бива одобрено 

кандидатстването на Община Бургас, Община Несебър и Община Поморие с 

проект за „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“ по 

процедура BG16M10P002-2.004:. „Проектиране и изграждане на анаеробни 

инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“. 

 

4.6. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал за развитие 

 

Транспортна инфраструктура 

Изводи 

• Добро обезпечаване с транспортна инфраструктура с надобщинско значение. 

• Всички населени места на територията на общината са достъпни от общинския 

център град Поморие. 

• Връзките между общинския център с населените места са в добро състояние, 

както и между общинския център с областния център; 

• Добра обезпеченост с автобусен транспорт, който се използва предимно за 

трудови пътувания; 

• Общинската пътна и улична мрежа имат нужда от инвестиции за подобряване на 

качеството им. 

• Регламентирани места за платено/ безплатно паркиране; 

• Създаден център за градска мобилност; 
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• Разработен Генерален план за организация на движението (ГПОД) на 

територията на община Поморие. 

Потенциал за развитие 

• Подобряване състоянието на уличната мрежа и на общинските пътища; 

• Поддържане на пешеходни пътеки, маркировки, пътни знаци, обезопасяване на 

участъци с цел предотвратяване на ПТП; 

• Подобряване качеството на организация на движение в град Поморие с цел 

увеличаване на пропускателната способност на улиците и осигуряване на места 

за паркиране. 

 

Водоснабдителна и канализационна мрежи 

Изводи 

• ВиК секторът в община Поморие е с добре развити параметри – всички населени 

места са централно водоснабдени; 

• Питейната вода, получавана от язовир „Камчия“ преминава през пречиствателна 

станция за питейни води „Камчия“.   

• Изградените водопроводи не осигуряват необходимия запас от максимална 

дневна консумация на вода, а загубите на питейни води са твърде големи. 

• В село Каменар и град Каблешково е нужна цялостна подмяна на 

водопроводната мрежа.  

• В община Поморие само в градовете Поморие и Ахелой е изградена 

канализационна система и пречиствателни станции за отпадъчни води.  

• На територията на общината функционират две пречиствателни станции- ПСОВ 

„Поморие“ и ПСОВ „Равда“. 

• В град Каблешково има частично изградена смесена канализационна мрежа. 

• В с. Габерово канализационната мрежа е изградена на 40%. Предстои 

доизграждане, както и изграждане на пречиствателно съоръжение на базата на 

цялостен проект.  

• Останалите селища в Община Поморие са почти без канализационна мрежа. 

Някои от селата имат изградени битови колектори, които заустват водите в 

близките дерета. Някои от домакинствата имат изградени септични ями, които 

периодично се почистват. 

• Остарели, амортизирани и разбити хидромелиоративни системи и съоръжения; 

Потенциал за развитие 

• Реализиране на проекти за изграждане (рехабилитация) на водоснабдителна и 

канализационна система на територията на община Поморие, вкл. 

Реконструкция и рехабилитация на ВиК-мрежата на гр. Поморие (ІІ етап)  

 

Енергийна система 
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Изводи 

• Техническото състояние на мрежата средно напрежение като цяло е добро. 

• Всички населени места са електрифицирани. 

• Наличие на изградени ВЕИ; 

• Реализирани проекти за въвеждане на мерки на енергийна ефективност на 

публични сгради; 

Потенциал за развитие 

• Реализиране на проект за енергоспестяващо уличното и парково осветление;  

• Поетапно изпълнение на Програма на Община Поморие за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива; 

• Реализиране на проекти за използване на геотермалните води 

• Внедряването на енергийно-ефективни технологии във всички сгради публична 

и частна общинска собственост. 

• Потенциалът на община Поморие за производство на енергия от ВЕИ не е 

достатъчно проучен. 

 

 

Съобщителна мрежа 

Изводи 

• Извършва се модернизация и разширяване на аналоговата съобщителна мрежа и 

развиване на цифрова съобщителна мрежа на територията на Община Поморие. 

• Значително се изостава с предлагането на широколентовия и високоскоростен 

достъп до глобалната мрежа за селата.  

• Неразвитостта на комуникационната инфраструктура и липсата на компютърна 

техника в селата е основна пречка за развитието на малкия бизнес в селския 

район. 

• Оформената съобщителна мрежа чрез пощенски станции е с добра 

функционалност и успява да покрива нуждите на населението. 

 

Управление на отпадъците 

Изводи 

• Услугата по събиране и сметоизвозване се осъществява на територията на 

всички населени места в общината; 

• Община Поморие е осигурила самостоятелно и/или съвместно с другите общини 

от РСУО Бургас във висока степен модерна инфраструктура за третиране на 

отпадъците: регионално депо за битови отпадъци в землището на с. Полски 

извор, Община Камено, Област Бургас, което ще обслужва всички общини в 

регион Бургас, включително община Поморие; функционираща сепарираща 
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инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на територията на 

регионалното депо; претоварна станция в землището на с. Равда, обслужваща 

общините Поморие и Несебър с претоварващ и транспортен капацитет от 15 000 

тона битови отпадъци годишно, на която е изградена и частна сепарираща 

инсталация; компостираща инсталация с капацитет 13 000 т/год. за разделно 

събрани зелени и градински отпадъци, част от регионалната система за 

управление на отпадъците в регион Бургас; в процес на изграждане е анаеробна 

инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на 

регион Бургас с капацитет 30 652 т/год.; общинска площадка за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. негодни за 

употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, едрогабаритни и опасни отпадъци и др. в гр. Поморие, 

Промишлена зона, ул. „Странджа“ № 5; строителните отпадъци от общината се 

третират на съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци на ПС Несебър 

и на площадката за третиране на строителни отпадъци на Регионално депо 

„Братово-запад“; 

• Община Поморие е сключила договор с фирма „Зауба“ АД за организиране на 

събирането и транспортирането на събраните смесени битови отпадъци на 

територията на всички населени места в общината. 

• Община Поморие е сключила договор с организация по оползотворяване на 

отпадъците от опаковки „Екобулпак“ АД за разделно събиране и 

транспортиране на отпадъците от опаковки в гр. Поморие и гр. Ахелой; 

• През 2019 г. на територията на гр. Поморие са разположени 3 специализирани 

контейнера за разделно събиране на отпадъци от текстил и обувки по сключен 

договор между община Поморие и фирма TexCycle; 

• По проекта за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в 

регион Бургас се предвижда въвеждането на обща система за разделно събиране 

на биоразградими отпадъци за общините Бургас, Поморие и Несебър включваща 

10 бр. сметосъбираща техника и съдове за биоразградими отпадъци. Община 

Поморие ще разполага с 423 бр. съдове за зелени отпадъци и 1114 бр. съдове за 

хранителни отпадъци; 

Потенциал за развитие 

• Изпълнение на мерки насочени към предотвратяване образуването на отпадъци 

община Поморие да осигури подходяща инфраструктура за домашно 

компостиране. 

• Все още не са осигурени съдове за разделно събиране на други видове отпадъци 

– за строителни отпадъци от домакинствата и за сгурия и пепел от битовото 

отопление. Препоръчително е осигуряването на такава инфраструктура и 

въвеждане на системи за разделното им събиране с оглед намаляване на 

извозваните и депонирани на регионалното депо тези потоци отпадъци. 
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• да предприеме мерки за повишаване на ефективността на системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки и други битови отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса, метал и стъкло. 

• Препоръчително е да се потърси решение за оползотворяване на утайките от 

ПСОВ на регионален принцип със съседните общини и/или утайките да се 

оползотворяват в земеделието и за рекултивация на нарушени терени. 

• За въвеждане на модели за управление на битовите отпадъци, които да прилагат 

в по-висока степен на принципа „замърсителят плаща“ и определяне на 

плащането за услугите за битови отпадъци възможно най-близко до 

генерираните количества отпадъци от генераторите на отпадъци е 

препоръчително да се реализира комплексен интегриран проект. Проектът да 

включи по най-ефективен начин предотвратяването и разделното събиране на 

битовите отпадъци на територията на общината, като се има предвид 

спецификата на общината като туристическа дестинация и големите сезонни 

колебания в генерираните отпадъци. 

• Препоръчително е община Поморие да създаде ново общинско предприятие, 

чиято основна дейност да е свързана с управление и контрол на дейностите с 

битови отпадъци, вкл. новите инвестиции в резултат от изпълнението на 

комплексния интегриран проект, бъдещата общинска компостираща инсталация. 
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Раздел V. Екологично състояние и рискове 

 

5.1. Природни условия и ресурси 

 

Релеф 

 

Релефът на общината е предимно равнинен. Южната третина попада в 

североизточната част на Бургаската низина, а централната е заета от широките и плоски 

долини на реките Ахелой и Хаджийска. Между Бургаската низина на юг и долините на 

двете реки се простират най-източните и югоизточни разклонения на Айтоска планина 

(част от Източна Стара планина) с най-висока точка връх Мандабаир (340 м), 

разположен южно от село Косовец. 

Северната четвъртина на общината има ниско - и среднопланински релеф. Тук се 

простират средните части на Еминска планина (също част от Източна Стара планина) с 

най-висока точка връх Бальова чука (524 м), разположен северозападно от село 

Козичино. 

Цялата територия на общината попада към Черноморския водосборен 

басейн. Основните реки са две: на юг Хаджийска река и Ахелой, а най-северната част 

се отводнява от река Двойница, която води началото си западно от село Козичино. На 

Хаджийска река е изграден големия язовир „Порой“, като в общината попада само 

„опашката му“, на река Ахелой – язовир Ахелой. Водите на двата язовира се използват 

предимно за напояване. Освен тях в цялата община се стопанисват още 7 микроязовира. 

Друг голям воден басейн в общината е Поморийското езеро, което представлява лагуна 

с естествен произход. Отделено е от морето с естествена пясъчна коса, а в южната си 

част има изкуствен свързващ го канал с морето. В южната му част се добива лечебна 

кал, а в северната – добив на сол. Освен това езерото е важно орнитологично място. 

Климатът е умереноконтинентален със засилено влияние на Черно море. 

Климатичните условия се характеризират с продължително слънцегреене (до 2360 часа 

годишно) и средна юлска температура на въздуха и водата – 23,6°С. Поради бавното 

изстиване на морската вода есента е топла и продължителна, като средната есенна 

температура е 20,5°С. Снеговалежите са минимални, като снегът се задържа не повече 

от 5 – 7 дни. 

Плажната ивица на общината е уникална поради финия черен пясък, който 

е типичен само за този регион. Морското дъно пред бреговата линия е полегато и 

почти равно. 
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Климат 

 

Фигура 5.1.1. Средни температури и валежи в Община 

Поморие106 

Община Поморие се 

характеризира с 

благоприятен климат: 

континентално-

средиземноморски, със 

средногодишна температура 

на въздуха +12,9°С, при 

средна януарска 

температура +2,6°С и 

средна юлска +23,6°С.  

Климатът, повлиян в най-голяма степен от Черно море, се характеризира с мека 

зима и прохладно лято. Пролетта настъпва по-късно, а есента е по-продължителна. 

 

Водни ресурси 

 

Община Поморие попада в Черноморският район за басейново управление.  

 

Фигура 5.1.2. Реки и техните притоци на територията 

на Община Поморие 

Съгласно Приложение XI на 

РДВ 2000/60/ЕС попада в 

следните екорегиони: 

Екорегиони за реките и 

езерата – Източни Балкани и 

Понтийска провинция; 

Екорегиони за 

крайбрежните води – Черно 

море. Реките се 

характеризират със силно 

изразена междугодишна 

(висок коефициент на 

вариация) и 

вътрешногодишна 

неравномерност.  
 

 
106 Източник: https://www.meteoblue.com, Симулирани исторически данни за климата и времето за 

Поморие - meteoblue 

https://www.meteoblue.com/
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Пълноводието е през февруари-март. Летните месеци са изключително 

маловодни. Това се дължи на специфичния климат, формиран под влиянието на трите 

морета – Черно, Мраморно и Бяло. 

Поради засиленото влияние на Средиземно море - климатът в района има 

преходно-средиземноморски характер: максимален валеж през ноември-декември, 

минимален – през август, по-големи валежи през студените месеци на годината, 

сравнително по-висока средна годишна температура. 

Община Поморие на изток граничи с Черно море. През територията на общината 

протичат р. Ахелой и р. Хаджийска. В близост до гр. Поморие е разположено 

Поморийското езеро - рамсарско място, влажна зона, ЗЗ, ЗМ. 

 

Черно море 

Черно море е едно от най-големите вътрешни морета в света. Единствената му 

връзка със Световния океан е чрез тесен и плитък естествен проток Босфора, който го 

свързва с Мраморно и Средиземно море. Друга важна особеност е вливането на 1/3 от 

водите на континента Европа от трите големи реки: Дунав, Днепър и Дон. Техните 

поречия минават през територията на 17 държави и 30 града с обща численост 160 мил. 

души. 

Водите на Черно море се считат за слабо солени в сравнение с водите на 

Световния океан. Използването на морето като рекреационен ресурс се определя от 

термичния му режим - температура на водата над 18°С от юни до края на октомври. 

Морският бряг е нисък, песъчлив, с напълно открит хоризонт на изток и запад, 

защитен на север от Стара планина. Общата площ на плажовете в община Поморие е 

268 000 кв.м. 

Районът на водоползване около гр. Поморие е включен в националната система 

за мониторинг и качеството на морските води периодично се следи от РИОСВ-Бургас. 

За пръв път през 1998 г. гр. Поморие е удостоен с наградата на кампанията „Син 

флаг“, а през следващите години градът се утвърждава като редовен участник в 

кампанията. Наградата възнаграждава управлението на града за вземане на мерки 

зачисти и безопасни плажове, за управлението им с грижа за околната среда, както и за 

предприемане на стъпки за целесъобразно ползване на ресурсите като цяло. 

Като цяло качеството на морските води в района на община Поморие е 

подобрено в сравнение с 90-те години на миналия век. Причина за това е 

преустановяване на директното вливане на непречистени битови и промишлени 

отпадни води от град Поморие и изграждането на ГПСОВ – Поморие. 

 

Поморийско езеро 

Поморийското езеро е свръхсолено езеро с естествен произход – лагуна на 

морския бряг. Заема площ от 850 ха. Намира се на 2 км северно от гр. Поморие. 
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Разположено е меридиално, успоредно на брега на Черно море, от което го отделя 

ниска пясъчна коса с дължина около 7 км и ширина до 100-200 м. Равнището на 

Поморийското езеро е средно с 0,6-0,7 м по-ниско от равнището на морето (има 

сезонни колебания). Максималната ширина на езерото е 1,8 км. Западния край на 

Поморийското езеро е нисък, заблатен, с много солници – районът се нарича „Голямото 

езеро“. В северозападната част при дъждове в езерото се стичат малки ручеи, там 

постъпват в него и подпочвени води. Изпарението от езерото превишава 3-4 пъти 

естествения приток на вода. Сега притокът на вода се регулира чрез изкуствен канал с 

шлюз, като свързва южната част на езерото с Черно море. Бреговете са укрепени с 

насипи, а на места и със стени. 

Основната част от Поморийското езеро е открита водна площ без растителност. 

Част от езерото е превърната в солници, които представляват множество хиперхалинни 

басейни със средна соленост на водите около 50 промила (хлорност 28 промила). През 

пролетните дъждове солеността спада до около 30 промила, я към края на лятото 

достига 70-80 промила. Лятната соленост на района около Поморие, в който се добива 

сол – т.нар. „Малко езеро“ е над 100 промила. 

Всички сололюбиви организми участват в образуването на черна мазна 

сероводородна тиня, която се натрупва върху езерното дъно и се използва за лечебни 

цели. В специално създадените солници от водата на Поморийското езеро годишно се 

добиват около 6 000 т морска сол. 

Поморийското езеро е практически запазено от замърсяване и е една от 

запазените относително чисти лагуни по крайбрежието ни. Проблем представлява все 

още замърсеността с битови отпадъци покрай ромския квартал, както и бракониерския 

лов. Предишното частично замърсяване от битово-фекалните води на почивните 

станции, изградени по пясъчната коса е преодоляно - в района е изградена локална 

помпена станция свързана с градския колектор и по този начин отпадните води се 

включват в градската канализация. С приключване на проект „Реконструкция и 

модернизация на ПСОВ Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на 

гр. Поморие по процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. 

жители“, възложител: Община Поморие е решен проблема с битово-фекалните води от 

обектите , изградени в района на пясъчната коса на Поморийско езеро. 

 

Река Ахелой 

Река Ахелой извира на около 1,5 км от с. Дрянковец, в местността „Адата“ – 

източно разклонение на Карнобатско - Айтоската планина. Тече в алувиалната долина 

на изток и югоизток и се влива в Черно море южно от гр. Ахелой. дължината на реката 

е 39,9 км, а средно-годишния й отток е около 0,7 м3/сек. Ледови явления се явяват 

максимално 10-20 дни/годишно. Средно-годишната мътност на реката е 100 до 1000 

г/м3, а минарелизацията – 500 до 600 Река Ахелой се замърсява от намиращите се по 

долното й течение животновъдни ферми. През 2019г. бе извършено прочистване на 



205 

 

канализационната система на гр. Ахелой, с което е осигурена проводимост на битово-

фекалните води към ПСОВ „Равда“ и оборудване с помпи на КПС „Ахелой“. С тези 

дейности се преустановено изливането на БФВ в река Ахелой. Целият смесен поток 

битово-фекални и дъждовни води от гр. Ахелой се довежда до КПС „Ахелой“, от 

където се претласква към ПСОВ Равда-Сл. бряг –Несебър. Самопречиствателната 

способност на реката е намаляла поради това, че в горното и средното й течение има 

няколко микроязовира. В засушливи години това води до прекъсване на водния ток. В 

средното и долно течение на реката се намират множество живописни места, 

представляващи интерес за риболовния туризъм. Устието на гр. Ахелой е включено в 

новата Рамсарска територия „Поморийско езеро“ с площ 814 ха. Това се дължи на 

факта, че районът е ценен по отношение на орнитофауна и биоразнообразие. 

 

Река Хаджийска 

Тя извира от извор-чешма на около 2 км от с. Добра Поляна, разположено в 

Еминската планина. В горното си течение тече на югоизток в тясна долина в 

продължение на 1,5 км, след това навлиза в широка плодородна долина с дължина 

около между 1,5-2 км с несиметричен коритообразен напречен профил между 

Еминската и Източната част на Карнобатско-Айтоската планина. Левия й склон е по-

висок от десния и по-стръмен. До с. Гълъбец речното корито е дълбоко, с множество 

меандри. Долината на реката под с. Гълъбец е тясна, със слаби наклонени и ниски 

склонове (5-10°). Последните са заети от културна (земеделска) растителност. 

Бреговете на коритото са високи около 1 м и са обрасли със стари върболаци. До с. 

Тънково реката образува широки лъки, а след селото постъпва в Несебърското 

пресушено блато и се влива в Черно море. В тази част е извършена корекция на 

коритото й. Следният наклон на долината й е 9,5 промила, а дължината й е 55,3 км. 

Състоянието на реката се следи в пункт на опорната хидрометрична мрежа-до с. 

Росница. Водосборът е с площ 50,1 кв. км, средна височина 275 м и средногодишен 

отток до 7694 м3/сек. Отточния модул е 0,843, но той се колебае значително. Реката 

замръзва през по-малко от 20 дни годишно, а поради ниския наклон на терена, около 

водното й корито са се образували частични заблатявания. Река Хаджийска преминава 

през слабо населени райони и качеството на водите и не е повлияно от промишлени и 

битови замърсители. 

 

Подземни водни тела 

На територията на Община Поморие се намират следните подземни водни тела: 

• І слой- Кватернер: Б-188 сондаж-наблюдателен гр. Ахелой, община Поморие, 

дълбочина на пункта-15м; 

•  ІІІ слой-Палеоген: Кладенец с. Горица, община Поморие, дълбочина на пункта-

40м; 

• ІV слой-Горна креда: Б176 сондаж-наблюдателен гр. Ахелой, община Поморие, 

дълбочина на пункта-15м. 
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Минерални води 

В обсега на територията на Община Поморие са установени следните находища: 

• находище при с. Медово – 5 извора и 2 сондажа с общ дебит 22 л/с, 

минерализация 0,540 г/л и температура 23-29,5°С. Сондажът в с. Медово, 

находящ се северозападно от селото е каптиран и оборудван за експлоатация 

при самоизлив, с центробежна или потопяема помпа. Експлоатационните 

ресурси възлизат на 16 л/с. Водата може да се използва за бутилиране на 

натурални води и за производство на газирани напитки, след охлаждане. Втория 

сондаж в северния край на селото също е каптиран и оборудван за експлоатация 

с потопяема помпа. Водата може да се използва и като енергиен източник 

/водата е с температура 39°С. Втория сондаж в северния край на селото също е 

каптиран и оборудван за експлоатация с потопяема помпа. Водата може да се 

използва и като енергиен източник /водата е с температура 39°С /; 

• находище „Лъка – Каменар“ – 3 сондажа с дебит 1,2 л/с, минерализация 0,390 г/л 

и температура 17-23°С. Находището на 1 км южно от с. Каменар може да бъде 

експлоатирано само след допълнително оборудване на устието на сондажа и 

изграждане на каптажно помещение. Дебита е 2-2,5 л/с при самоизлив и до 4 л/с, 

добивани с центробежна помпа. На дебит 10-12 л/с може да се разчита след 

експлоатационен сондаж с дълбочина 600м; 

• находище „Ахелой“ – 1 сондажа с дебит 0,8 л/с и температура 19°С. 

 

По данни от проучвателни работи водите в терасата на р. Хаджийска не са с 

голяма водообилност и имат значение за локално водоснабдяване и за поливане. 

Подземните води в района между с. Каменар, гр. Ахелой, Сарафово и рудник „Черно 

море- 2“ не отговарят на изискванията за питейна вода, а могат да се използват само за 

промишлени цели. 

На много места в района на Лъка, Каменар, Ахелой се регистрира висока 

водообилност, като относителните дебити на сондажи в с. Каменар, с. Медово и гр. 

Ахелой са съответно - 5,5; 16 и 45 dm3/ s.m. 

С Решение №17 от 20.01.2012г. на Министъра на околната среда и водите е 

предоставено за срок от 25 години, безвъзмездно на Община Поморие, за управление и 

ползване, находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - №43 

от Приложение 2 на Закона на водите „Медово“, с. Медово, община Поморие, област 

Бургас, включително: 

• от участък „Медово-1“ с пресни води: водовземно съоръжение - сондаж Б-72 и 

съоръжението за мониторинг - сондаж Б-11; 

• от участък „Медово-2“ с минерализирани води: водовземното съоръжение – 

сондаж № Б – 73. 

С Решение №19 от 21.01.2012 г. Министъра на околната среда и водите е 

предоставено за срок от 25 години, безвъзмездно на община Поморие, за управление и 
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ползване, находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - №32 

от Приложение 2 на Закона за водите „Каменар“, с. Каменар, община Поморие, област 

Бургас, включително: 

• водовземните съоръжения - сондаж Б-53 и съоръжението за мониторинг ТК-1; 

• водовземно съоръжение - сондаж Б-180. 

Със Заповед №703/10.09.2014г. министъра на околната среда и водите на 

основание чл.151, ал.2,т.2, буква „р“ от Закона за водите и чл.39 на Наредба №1 за 

проучване, ползване и опазване на подземните води(обн. ДВ бр.87/2007г.) е утвърдил 

експлоатационните ресурси на находище на минерална вода „Каменар“, с. Каменар и 

технически възможен дебит на водовземните съоръжения: Сондаж №Б-53 и Сондаж 

№Б-180. 

Със Заповед №424/02.06.2014г. министъра на околната среда и водите на 

основание чл.151, ал.2,т.2, буква „р“ от Закона за водите и чл.39 на Наредба №1 за 

проучване, ползване и опазване на подземните води(обн. ДВ бр.87/2007г.) е утвърдил 

експлоатационните ресурси на находище на минерална вода „Медово“, с. Медово и 

технически възможен дебит на водовземните съоръжения: Сондаж №Б-72 и Сондаж 

№Б-73. 

 

Морска околна среда 

 

Крайбрежните води, включително тяхното морско дъно и геоложка основа, са 

неразделна част от морската среда и като такива следва да бъдат обхванати в 

ДИРЕКТИВА 2008/56/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 

юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия), доколкото 

определени аспекти от екологичното състояние на морската среда вече не са разгледани 

в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. 

за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за 

водите (2) или в други законодателни актове на Общността, за да се гарантира взаимно 

допълване, като същевременно се избягва ненужно припокриване. 

 

Геоложка характеристика 

 

Територията на Поморийска община е бедна по отношение на рудни полезни 

изкопаеми. Интерес за бъдещи проучвания представлява зона „Кармечия“, намираща се 

на 2,5 км югоизточно от с. Александрово, където са установени медни и полиметални 

орудявания. 

Община Поморие се характеризира със стабилно сеизмично поведение. 

Съгласно сеизмичното райониране на страната тя е отнесена към сеизмична зона от VІ 
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степен по скалата на Медведев – Шпонхоер - Карник. Тази сеизмична активност е най-

ниската за страната, поради което районът може да се характеризира като устойчив в 

сеизмично отношение, т.е. практически е асеизмичен. 

Поради ограничени количества нямат практическо значение нерудните 

изкопаеми ахати и зеолити. 

На територията на общината се намира по-голямата част от запасите на кафяви 

въглища с повишено съдържание на сяра от Бургаския въглищен басейн. Създадени са 

три рудника „Черно море –2“, „Сейменлийски“ и „Ахелой“. 

 

Свлачища и морска абразия 

 

Територията на община Поморие се характеризира със сложен тектонски 

строеж, разнообразни геоложки формации, променлив релеф и развитие на широк 

спектър от разрушителни процеси 

Южните брегове край Сарафово – Поморие и край Ахелой са подложени на 

морска абразия механичен тип, чието действие води до активизиране на свлачищата, 

които са развити почти по целия бряг. Всичките са съвременни, с периоди на 

стабилизация и затихване, които се редуват с активно и бързо придвижване на земните 

маси към морето. Последен такъв случай е наблюдаван през април 1997 г. край Ахелой. 

 

Почви 

 

На територията на Община Поморие се срещат най-често са чернозем смолници, 

канелени горски и ливадно-блатни почви. Земеделските територии заемат 273 419 дка 

или 66,2 % от общата площ на общината, която е 413 189 дка. От земеделските 

територии 215 693 дка (79%) са обработваема площ, в това число 35 783 дка поливна 

площ. Наличието на плодородна земеделска земя създава възможности за производство 

на селскостопанска продукция като суровина за хранително-вкусовата промишленост. 

Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство, 

лозарство, животновъдство. 

Добре развито е и лозарството. От другите трайни насаждения най-голям дял се 

пада на ябълките - 1250 дка, прасковите - 1020 дка. и черешите – 985 дка. 

Тютюнопроизводството в общината е слабо застъпено. Размерът на засетите 

площи е 40 дка при среден добив 140 кг/дка. 
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Биологично разнообразие 

 

Биоразнообразие: Разнообразният релеф и климатичните условия са само част от 

природните предпоставки са изключително богатото и уникално разнообразие на 

видове, местообитания и ланшафти на територията на Община Поморие. 

Природна даденост е Поморийското езеро, което е свръхсолено езеро с естествен 

произход разположено върху холосценна морска тераса. Същата е развита на височина 

от 1.2 до 4 м и на нея е разположен гр. Поморие. Поморийската пясъчна коса с дължина 

6.9 км изградена от алевритови пясъци отделя лагуната от морето и се явява естествена 

проницаема награда. Езерото има северен и южен канал за улавяне на повърхностните 

води и дрениране на подземните води. Връзката с морето се осъществява чрез канал 

море-езеро, същият е рекунструиран през 2008 г. по проекта на GER-Световна банка. 

Дънните отложения в Поморийското езеро са гъста мазна каша, с тъмно синкав 

лъскав цвят и специфична миризма на сероводород, т.е. поморийска лечебна кал 

използваща се за процедури при калолечението и балнеологията. 

Устието на р. Ахелой, разположено северно от езерото, също е включено в 

защитената зона тъй като редовно се ползва от водолюбивите птици. Езерото посреща 

първите есенни прелетници на миграционната магистрала “ Виа Понтика”. Четирите 

обекта се обитават от 268 вида птици чийто брой надхвърля 1% рамсарски праг, а като 

„Корине“ място гнездат 57 вида ( 8 постоянни, 49 гнездещо-прелетни). 

На територията на общината се срещат следните по-характерни животни и 

растения: 

 

Таблица 5.1.1. Растения и животни в защитените зони 

Видове 

растения 
Видове животни Видове растения 

ЗЗ 

„Поморийско 

езеро“ 

Европейска солянка (Salicornia 

europaea); Свит изворник 

(Рuccinellia convolutа); 

Теснолистен папур (Typha 

angustifolia); Обикновенна 

тръстика (Phragmites australis); 

Широколистен папур (Typha 

latifolia); Езерен камъш 

(Shoenoplectus lacustris) 

Саблеклюн (Recurvirostra 

avocetta); Кокилобегач 

(Himantopus himantopus); 

Белочела рибарка (Strena 

albifrons); Гривеста рибарка 

(Sterna sandvicensis); Морски 

дъждосвирец (Haradrius 

aiexandrinus); Ням лебед (Cygnus 

olor); Малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus); 

Къдроглав пеликан (Pelecanus 

crispus); Тръноопашата 

потапница (Oxyura leucocephala); 



210 

 

Видове 

растения 
Видове животни Видове растения 

Белоока потапница (Aythua 

niroca); 

Ливаден дърдавец (Crex crex) 

ЗЗ „Емине“ 

Тревни съобщества от белизма 

(Dichantiun ischaemum); 

Луковична ливада (Poa bulbosa); 

Драка (Paliurus spina-christi); 

Вторични гори от дъб(Quercus 

spp.); 

Средиземноморски буревестник 

(Pyffinus yelkouan); Маслинов 

присмехулник (Hippolais 

olivetorum); Горска чучулига 

(Lullula arborea); Полубеловрата 

мухоловка (Ficedula 

semitorquata); Среден пъстър 

кълвач (Dendrocopos medius); 

Синявица (Coracias garrulous); 

Малък креслив орел (Aquila 

pomarina); Късопръст ястреб 

(Accipiter brevipes); Черногърбо 

каменарче (Oenanthe pleschanka); 

Речна рибарка (Sterna hirundo); 

Белочела рибарка (Sterna 

albifrons); Черногуш гмуркач 

(Gavia arctica); Кафявоглава 

потапница (Aythya ferina) 

ЗЗ 

„Камчийска 

планина“ 

Чисти дъбови и букови гори и 

смесени широколистни гори с 

преобладаване на: цер (Quercus 

cerris); благун (Quercus frainetto); 

горун (Quercus dalechampii); 

източен бук (Fagus sylvatika); 

сребролистна липа (Tilia 

tomentosa); 

Тревни съобщества на белизма 

(Dichantiun ischaemum); 

Луковична ливада (Poa bulbosa); 

Орел рибар (Pandion haliaetus); 

Осояд (Pernis apivorus); Малък 

креслив орел (Aquila pomarina); 

Малък орел (Hieraaetus pennatus); 

Ловен сокол (Falko cherrug); 

Горска чучулига (Lullula arborea); 

Козодой (Caprimulgus europaeus); 

Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana); Полубеловрата 

мухоловка (Ficedula 

semitorquata); Среден пъстър 

кълвач (Dendrocopos medius); 

Сирийски кълвач (Denrocopos 

syriacus); Черен кълвач 

(Dryocopus martius); Сив кълвач 

(Picus canus); 

По времена миграция зимува 
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Видове 

растения 
Видове животни Видове растения 

световно застрашения къдроглав 

пеликан (Pelecanus crispus); 

Бозайници – четири вида; 

Земноводни – шест вида; Риби – 

шест вида Безгръбначни – девет 

вида; 

ЗЗ 

„Камчийска 

и Еминска 

Планина“ 

Широколистни листопадни гори; 

Смесени гори Храстови гори; 

Влажни ливади, мезофилни 

ливади; Екстензивни зърнени 

култури (вкл. ротационни 

култури); Изкуствени горски 

монокултури (вкл. насаждения от 

тополи или екзотични дървена); 

Не горски райони, култивирани с 

дървесна растителност 

(вкл.овошни, лозя, крайпътни 

дървета) 

Орел рибар (Pandion haliaetus); 

Осояд (Pernis apivorus); Малък 

креслив орел (Aquila pomarina); 

Малък орел (Hieraaetus pennatus); 

Ловен сокол (Falko cherrug); 

Горска чучулига (Lullula arborea); 

Козодой (Caprimulgus europaeus); 

Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana); Полубеловратата 

мухоловка (Ficedula 

semitorquata); Среден пъстър 

кълвач (Dendrocopos medius); 

Сирийски кълвач (Denrocopos 

syriacus); Черен кълвач 

(Dryocopus martius); Сив кълвач 

(Picus canus); 

По времена миграция зимува 

световно застрашения къдроглав 

пеликан (Pelecanus crispus); 

Бозайници – четири вида; 

Земноводни – шест вида; Риби – 

шест вида; Безгръбначни – девет 

вида 

ЗЗ 

„Айтоска 

Планина“ 

Широколистни гори; Храстови 

гори; Сухи тревни съобщества; 

Не горски райони, култивирани с 

тревна растителност(вкл. 

овошни, лозя, крайпътни 

дървета); Морски райони, заливи 

Бозайници – пет вида; 

Земноводни и влечуги – четири 

вида; Риби – два вида 

ЗЗ 

„Ахелой- 

Равда- 

Морски райони, заливи; 

Храстови съобщества; Не горски 

райони, култивирани с дървесна 

Риби- два вида; Безгръбначни – 

девет вида 
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Видове 

растения 
Видове животни Видове растения 

Несебър“ растителност (вкл.овошни, лозя, 

крайпътни дървета) 

ЗЗ 

„Поморие“ 

Морски райони, заливи; Солени 

блата, солени пасища, солени 

степи 

Птици – 250 вида; Бозаиници – 

четири вида; Земноводни и 

влечуги – пет вида; Риба – един 

вид 

 

Лечебни растения: На територията на общината се срещат общо 258 вида лечебни 

растения, които се отнасят към 68 семейства. Два вида са защитени от Закона за 

билогичното разнообразие – приморски ветрогон(Еringium maritimum) и обикновенна 

гърлица(Limonium vulgare mill.). По принцип контрола върху тези дейности е слаб и не 

се води точна статистика. Община Поморие разполага с биологични ресурси от лечебни 

растения, чиято срещаемост е на петна или по единично и се използва за лични нужди. 

Под специален режим на опазване и ползване са 13 вида съгласно Заповед №РД- 

69/08.02.2001г. на МОСВ(обн. в ДВ бр.17/2001г.) и са разпределени в две групи: 

А. Разрешени видове за събиране от естествените им находища /лечебни видове с 

квоти/: Блатно кокиче (Leucojuma estivum L.) – 20 дка; Божур червен (Paeonia peregrine 

Mill.); Иглика лечебна (Primula veris L.); Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.); 

Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.); Тлъстига лютива/ Жълто прозориче 

/(Sedum acre L.). 

Б. Забранени видове за събиране от есетствените им находища с изключение на 

количествата билки, събирани за лични нужди: Дилянка лечебна (Valeriana officinalis 

L.); Изтравниче /страшниче/(Asplenium richomanes L.); Папаронка жълта /жълт мак/ 

(Glaucium flavum Crantz.); Пелин сантонинов (Artemisia santonicumL.); Ружа лечебна 

(Althaeaofficinalis L.); Салеп (Оrchis sp. diverca); Цистозира /кафяво водорасло/ 

(Cystoseira barbata Ag.). 

 

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 

 

Защитени територии  

На територията на Община Поморие са разположени две защитени местности и 

две природни забележителности.  

Защитена местност „Поморийско езеро“: Защитената територия заема площ от 

760,83 ха и включва имоти с кадастрални номера 333, 334, 335, 359, 360, 361, 362, в 

землището на гр. Поморие. Защитената местност е обявена със Заповед №РД-
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31/23.01.2001г. с цел опазване на Поморийското езеро, солниците и прилежащите 

крайбрежни терени, като влажна зона с международно значение и като местообитание 

на 63 вида застрашени от изчезване птици.  

Поморийското езеро е свръхсолено езеро с естествен произход-лагуна на 

морския бряг, част от които е превърната в солници. Формата на езерото е 

продълговата с дължина 6,7 км и ширина 2 км. С влажната зона са привързани още 

около 200 ха със съществено значение за природния комплекс на водоема.  

Защитената местност, заедно с устието на р. Ахелой, солените блата, пясъчните 

дюни, тръстиките и др. е обявена за влажна зона с международно значение (Рамсарска 

конвенция) и е призната за „Корине сайт – Поморийски солници“.  

Самото езеро представлява плитка лагуна, като на територията и са разположени 

солниците на Малкото Поморийско езеро, през което минава шосето за калните бани и 

плажа. Езерото е отделено от морето с пясъчна коса, като единствената връзка между 

тях е канал с шлюз. Косата оформя плажната ивица на Поморие и е втората по дължина 

на Черноморското крайбрежие (6900 м.). Нивото на лагуната е по-ниско от морското. 

Водата от морето преди се е просмуквала през пясъчната коса и се е концентрирала в 

езерото. Солеността и е с големи сезонни колебания, като средната стойност е около 50 

‰. Дъното на езерото е покрито с лековита сероводородна тиня, която представлява 

утаечна лиманна кал с черен цвят, мазна на пипане, пластична с миризма на 

сероводород, със силикатно-карбонатен скелет и малко съдържание на гипс. 

Поморийското езеро няма сладководни притоци. Сладка вода попада единствено 

с валежите. За ограничаване на достъпа и езерото е снабдено с отходен канал. 

Изпарението надхвърля значително притока на морска и сладка вода. 

Поморийското езеро е част от миграционния път “Виа Понтика”. Всяка есен над 

него и околностите прелитат над 250 000 мигриращи бели щъркели, гъски, пеликани и 

др. Числеността на зимуващите птици стига 10 000 екземпляра. Тук е едно от най-

важните места за гнездене на саблеклюна, кокилобегача, белочелата рибарка, морския 

дъждосвирец. Построените от природозащитници изкуствени острови са заети от 

колонии на речни и гривести рибарки, саблеклюни и др. Езерото е рай за 

дъждосвирците и зимовище от международно значение за немия лебед. 

 

Защитена местност „Чаирите – Блатно кокиче“: Тя е с площ 2 ha в землището на с. 

Горица, Община Поморие. Обявена е със Заповед №1938/ 03.07.1970 г. с цел запазване 

ценно находище на блатното кокиче (Leucojum aestivum). Намира се в местността 

„Чаирите“, до р. Хаджийска. Блатното кокиче (Leucojum aestivam L.), сем. Кокичови 

(Amaryllidaceae) е медицинско растение, съдържащо галатамин, който е основна 

субстанция на българско лекарство против детски паралич „Нивалин“. Среща се в 

заблатени мочурливи места. Видът е включен в категорията на застрашените 

растителни видове. 
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Природна забележителност „Корията – вековна брястова гора“: Тя е с площ 20 ha. 

Обявена със заповед на КГГП №3384/08.12.66 г. Намира се в землището на с. Гълъбец, 

близо до р. Хаджийска. Обявена е за запазване на вековна брястова гора (Ulmus). 

 

Природна забележителност „Доброванските гъби“: Обявена е със Заповед 

№4051/29.12.1973 г, заемаща площ от 5,0 ha. Цели на обявяване: 1. Гъбообразни скални 

образувания от варовик 2. Опазване на скално образувание. 

 

Защитени зони 

 

С решения № 122/02.03.2007 г, №661/16.10.2007 г. и № 802/04.12.2007 г. на 

Министерски съвет са приети списъци на защитените зони за опазване на дивите птици 

и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. На територията 

на РИОСВ – Бургас, са одобрени 14 защитени зони за опазване на дивите птици и 31 

защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

Защитените зони, попадащи на територията на Община Поморие са: 

• ЗЗ „Поморие“ с код BG 0000620 за опазване на природните местообитания на 

дивата флора и фауна. 

• ЗЗ „Поморийско езеро“ с код BG 0000152 за опазване на дивите птици. 

• ЗЗ „Емине“ с код BG 0002043 за опазване на дивите птици. 

• ЗЗ „Камчийска планина“ с код BG0002044 за опазване на дивите птици. 

• ЗЗ „Камчийска и Еминска планина“ с код BG0000133, за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна. 

• ЗЗ „Ахелой – Равда – Несебър“ с код BG0000574 за опазване на природните 

местообитания на дивата флора и фауна. 

• ЗЗ „Айтоска планина“ BG0000151 за опазване на природните местообитания на 

дивата флора и фауна. 

 

В рамките на План за дейности в защитени територии изключителна държавна 

собственост /резервати и поддържани резервати/, е реализиран GEF проект 

„Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление“, 

финансиран от Световната банка и изпълнен от СНЦ „Зелени Балкани“, Община 

Поморие и МОСВ в защитена местност /ЗМ/ „Поморийско езеро“. В рамките на 

проекта, който е приключил, е изграден посетителски център в защитената територия и 

са извършени възстановителни и поддържащи дейности. Изработен е план за 

управление на ЗМ „Поморийско езеро“, защитени зони BG0000152 „Поморийско езеро“ 

за опазване на дивите птици и BG0000620 „Поморийско езеро“. Планът не е утвърден 

от МОСВ.  
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Екологична оценка на консервационната значимост на видовете  

 

Уязвимост: Голяма поради факта, че водното ниво в езерото е под морското и всички 

замърсени води от водосборния район е възможно, макар и теоретично да постъпват в 

него Хидрологичният баланс е уязвим от засушавания, наводнения и други  

екстремални явления. Природните местообитания и редките растения са силно уязвими 

по отношение на антропогенен натиск (утъпкване, изкореняване, замърсяване с битови 

отпадъци, строителство и др.). Много от безгръбначните животни, които обитават 

езерото са стенобионти и поради това са много чувствителни дори спрямо малки 

промени в местообитанията. Гръбначните животни и особено птиците са пряко 

зависими от промените в хидрологичния режим, солеността; от числеността на 

планктона и бентоса и от антропогенния натиск и ползванията на земите и водите.  

 

Рядкост: Голяма. Поморийското езеро принадлежи към най-редкия тип екосистема в 

България - солените и свръхсолените стоящи водоеми. Друго подобно езеро в България 

и в Черноморския биогеографски район е само Атанасовското езеро.  

Поморийското езеро е:  

• Уникален за България и рядък на Балканския полуостров и в Европа тип влажна 

зона.  

• Най-голямото гнездово находище на гривестата рибарка (Sterna 

sandvicensis) и едно от двете най-големи находища у нас на морския 

дъждосвирец (Gharadrius alexandrinus), саблеклюна (Recurvirostra avosetta) и 

кокилобегача (Himantopus himantopus) в България.  

• Важно местообитание за опазване популацията на кавказкото попче 

(Knipowitschia caucasica) в България.  

• Най-голямото находище на тойната (Trichomitum venetum) и едно от двете 

най- големи находища на саликорнията (Salicornia europaea) в България.  

• Едно от двете находища у нас на водното конче (Lestes macrostigma).  

• Едно от двете най-големи находища на лечебна кал в България.  

• Едно от двете места за добив на морска сол в България.  

 

Естественост: Малка поради превръщането на естествено езеро в солници с басейни, 

диги и канали. Този процес е започнал още в древността. През последните години е 

особено засилен с урбанизацията и индустриализацията на територията навсякъде 

около него (вкл. южната част от пясъчната коса между езерото и морето).  

Интегрираната територия в района на Поморийското езеро представлява сложно 

съчетание от естествени и антропогенно модифицирани хабитати. Докато морската 

зона, пясъчната ивица, дюните са повече или по-малко в естествено състояние (макар и 

засегнати в известна степен от антропогенния натиск), то групата от водни тела 

(влажни зони) представлява изкуствено модифицирана и поддържана система, която 
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същевременно е повече или по-малко естествена среда за развитието на редица 

съобщества и отделни видове растения и животни.  

Типичност: Голяма поради наличието на много типични за такъв солен водоем видове 

растения, животни, съобщества и ландшафтни елементи.  

Размери: Малки в сравнение с други влажни зони от подобен тип.  

Биоразнообразие: Голямо. В Поморийското езеро са установени 268 вида птици, 

което го поставя на трето място между влажните зони по Черноморското крайбрежие 

(Приложение 7.4.1).  

Стабилност и нестабилност Средна стабилност, поради:  

• Пряката зависимост на редица компоненти на екосистемите в Поморийското 

езеро от изкуственото придвижване на води за нуждите на солодобива.  

• Не добро поддържане на канала море-езеро досега.  

• Съществени промени в собствеността на солниците и земите около тях.  

Стабилността на екосистемите на комплекса от защитени територии е 

динамична и се основава на периодични сезонни събития: обмен на езерни и морски 

води през пясъчната коса и канала море-езеро в зависимост от езерното ниво; 

изпарение на голяма част от водата и повишаване на солеността; движение на водата по 

определена схема наложена от солодобива; кристализация на солите и връщане на луга 

и промивни води в езерото; начина на трайно ползване на солниците и земите около 

тях. Нарушаването на тази стабилност ще доведе до непредвидими промени в 

хабитатите и съобществата и вероятна загуба на биоразнообразие. По важно обаче ще е 

промяната в обилието и разпространението на редки и защитени видове.  

Основните опасения за нестабилност са свързани с евентуално спиране на 

солодобива; недобро поддържане на канала море-езеро; строителство или урбанизация 

на територии включени в защитените зони, екстремни метеорологични явления 

(засушавания и наводнения), свързани с очакваните глобални промени; неподдържане 

на отводнителна система и смяна на начина на трайно ползване на земите и водните 

площи. 

 

5.2. Анализ по компоненти на състоянието на околната среда 

 

5.2.1. Качество на атмосферния въздух 

 

Под „качество на атмосферния въздух“ се разбира състоянието на въздуха на 

открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от 

състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от 

естествен или антропогенен произход. Качествата на атмосферния въздух /КАВ/ се 
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оценява чрез анализ на получените от пунктовете за мониторинг данни, сравнени с 

допустимите норми. 

На територията на Община Поморие няма постоянен пункт за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух, тъй като не попада в зони, в които са превишени 

годишните оценъчни прагове или нормите с допустими отклонения.  

Община Поморие се отличава с неутежнена екологична обстановка по 

отношение на замърсеността на въздуха поради специфични природно – географски 

условия и отсъствието а големи промишлени предприятия. На територията на 

общината няма големи горивни инсталации и точкови източници – значителни 

източници замърсители на атмосферния въздух. 

При епизодични замервания не са установени наднормени натоварвания по 

отношение на O3, SO2, NO, NO2, ФПЧ10, СО, H2S, NH3, CH4, NCH4. Като се отчете 

средното часово и годишно разпределение на вятъра в общината, което е в границите 

1,5-6 м/сек, би могло да се обобщи, че е налице благоприятен обмен на въздушните 

маси, осигуряващ комфорт за населението. 

Средно-сезонната месечна сума на валежите е 160-204 мм – най-обилно през 

зимата около 204 мм и най-малко през летния сезон - 160 мм. Средногодишното ниво 

на валежите е 737 мм, което определя добро подхранване на растителните видове, 

имащи отношение към поддържане качеството на атмосферния въздух. 

Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в общината са: 

автомобилният транспорт; жилищни и обществени сгради през отоплитения сезон, 

използващи основно твърди горива (сериозен източник на атмосферно замърсяване е 

локалното отопление с твърдо гориво, особено през зимния период и неправомерното 

изгаряне на растителни отпадъци. В основните селища Поморие, Каблешково, Ахелой, 

Страцин и Бата има над 7 000 домакинства, които годишно използват около 9 000 т 

дърва, което определя около 135 т ФПЧ-10 и съответните парникови емисии). При 

някой от промишлените предприятия на територията на община Поморие епизодично 

се установяват серен диоксид и азотен диоксид, но в концентрации, които са под ПДК. 

Другият източник на замърсяване качеството на въздуха са личните моторни 

превозни средства (МПС). В община Поморие са регистрирани 5373 лични МПС, а 

автобусите в градския транспорт са 18.107 Броя на пребиваващите на територията на 

общината МПС през курортния сезон нараства многократно. Това определя и 

нарастване на емисиите, особено през летния сезон. Най-натоварената пътна артерия в 

района на Община Поморие е път I-9. От данни за натовареността на тази пътната 

артерия в пункт Г 206 в участъка 220-229 км преминаващите за 24 часа МПС са: 

мотоциклети - 58 бр.; леки автомобили - 3898; автобуси - 553; леки товарни - 858; 

средни товарни - 505; товарни - 401; товарни с ремарке - 313; общо товарни - 2077, е 

направена приблизителна оценка за емисионната натовареност на района.  

 

 
107 Източник: Проект на ОУП 
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Таблица 5.2.1. Емитирани количества на замърсители във въздуха 

Вид МПС CO ЛОС NOx сажди 

Мотоцикл. 0.5 0.04 0.03 - 

Леки автом. 56 4.5 3.2 - 

Автобуси 6 1 7.2 1 

Товарни 21.5 3.2 26 3 

Общо 84 9 36 4 

 

Годишното натоварване на атмосферния въздух със замърсители, емитирани от 

МПС, по приблизителна оценка, е както: Азотни оксиди – 86 т/год.; прах и фини 

прахови частици ФПЧ - 9.6 т/год. 

 

5.2.2. Води (качество на питейни и отпадъчни води) 

 

Подземни води 

 

Хидрогеоложките условия определят количеството и качеството на 

повърхностните и подземни води в района на Община Поморие и са свързани преди 

всичко с влиянието на Черно море и Черноморското крайбрежие. Около 78% от 

поровите подземни води принадлежат на водоносните хоризонти в кватернерните 

отложения. Към същия тип подземни води се отнасят и тези, които са формирани във 

водоносните хоризонти на палеогена в Бургаската депресия. Водите са предимно 

напорни. Подхранват се от речната мрежа, морето и от рудниците на мина „Черно 

море“. По степен на водообилност тези води се отнасят към слабо и умерено 

водоносните, но в тях са съсредоточени значителни ресурси, които представляват и 

стопански интерес. Пукнатинните води са формирани в горнокредитните вулканогенни 

и вулканно-седиментни свити в централните части на Бургаския синклинорий, където 

към разломните зони са привързани редица термоминерални находища, включително и 

това в с. Медово. 

Територията на Общината е разположена върху водно тяло BG2G00000Pg029 

(порови води в палеоген-еоцен, олигоцен). Водното тяло е тип напорно, като 

покриващите слоеве са глини и мергели с прослойки от пясъчници и варовици. 

Средната дебелина се мени от 40 до 100 м, а средният коефициент на филтрация – 0.2 – 

8.5 м/ден. Водно тяло BG2G00000Pg029 заема обща площ 777.18 кв. км, включва изяло 

територията на Община Поморие. Естествените и експлоатационни ресурси на тялото 

са 110 л/сек. Разрешеното годишно водочерпене е 14 л/сек, а свободното - 74 л/сек. По 

данни на МОСВ за качествените и количествени показатели на водното тяло не 

съществува риск от замърсяване на този етап. 
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Качеството на питейната вода 

 

Дейността по водоснабдяване и канализация се осъществява от ВиК ЕАД гр. 

Бургас.  

Дейността по водоснабдяване и канализация се осъществява от ВиК ЕАД - гр. 

Бургас. Община Поморие се водоснабдява с питейна вода от язовир „Камчия“ и други 

местни водоизточници.  

За територията на община Поморие са обособени четири зони за 

водоснабдяване: 

• Зона за водоснабдяване № 1 – водоснабдителна система „Камчия“. Питейната 

вода, получавана от язовир „Камчия“, преминава през пречиствателна станция за 

питейни води „Камчия“. 

• Зона за водоснабдяване № 54 – с. Горица 

• Зона за водоснабдяване № 55-57 – с. Козичино 

• Зона за водоснабдяване № 59 – с. Медово 

 

Зона за водоснабдяване № 1 – водоснабдителна система „Камчия“. Питейната 

вода, получавана от язовир „Камчия“, преминава през пречиствателна станция за 

питейни води „Камчия“.108 

 

Водоснабдяването на населението на част от Област Бургас с вода за питейно-

битови цели се осъществява от повърхностен водоизточник - язовир „Камчия“. Към 

него има изградена и функционира пречиствателна станция. Водоснабдителна система 

„Камчия“ със съставните към нея язовир „Камчия" и ПСПВ водоснабдяват 88 населени 

места в Област Бургас с население около 319709 жители от Общините Айтос, Бургас, 

Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен и Сунгурларе. От язовира се подава вода и 

за населени места, намиращи се на територията на Варненска и Сливенска области.  

През 2020г. с. Порой, Община Поморие, с преминава на водоснабдяване само от 

водоснабдителна система „Камчия“, като до 2020г. се водоснабдява от водоснабдителна 

система „Камчия“ и собствени водоизточници.  

Язовир „Камчия“ и ПСПВ „Камчия“ са разположени на територията на Община 

Сунгурларе. Пречистването на водата в ПСПВ се извършва по двустъпална 

технологична схема включваща следните процеси: предокисление с хлор, коагулация, 

утаяване, филтруване и дезинфекция с хлор. Основните съоръжения на станцията са: 

предхлориране, входно-разпределителна камера, измервателно устройство, утаители, 

филтри, машинна зала, реагентно стопанство и хлораторно. Към станцията е изградена 

лаборатория, в която се извършва изпитване на водата (сурова и пречистена) по 

 
108 http://www.rzi-burgas.com/Vodi/kachestvo%20na%20vodite.htm 
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определени показатели. Предхлорирането се извършва на 560 метра пред входа на 

ПСПВ. Реагентите, които се използват за обработка на водата, са хлор за 

предокисление и дезинфекция, алуминиев сулфат за коагулация и флокулант. 

Състоянието на повърхностните води през различните сезони на годината е различно, 

поради което коагуланта и флокуланта не се използват целогодишно. На определени 

места по водоснабдителната система се извършва допълнително обеззаразяване на 

питейната вода с хлор-газ или натриев хипохлорит. Съгласно разпределяният през 

годината обем вода, зоната се категоризира като „Голяма зона“.  

За периода 2019г.-2021г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми 

проби и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем. Населените места, в 

които се залагат анализи на водата по периодичен мониторинг са различни през 

годините. 

През 2019г./2020г. при извършване на изследвания са установявани 

несъответствия по показател „колиформи“; „ешерихия коли“; „вкус“; „мътност“; 

„цвят“. Издадени са четиринадесет предписания за провеждане на задължителни 

хигиенни мерки. Издадени са предписания иса извършени контролни проверки за 

осигуряване подаването на безопасна и чиста питейна вода и привеждане качествата на 

водата, подавана във водопроводната мрежа.  

Заключение: Най-вероятно причините за установените отклонения по 

микробиологични показатели са свързани с водопроводната мрежа на населените места 

и вътресградната водоснабдителна система, като са препоръчани мерки - промиване и 

дезинфекция на системата. Отклоненията по органолептични показатели (цвят, вкус, 

мътност) са установени предимно в проби, взети след извършени ремонтни дейности, 

но има и такива взети в дъждовно време, в населени места със стара и амортизирана 

водопроводна мрежа. В повечето случаи същите са придружени с отклонения и по 

микробиологични показатели.  

В тази зона стойностите на изследваните показатели през годините варират в 

определени граници и в границите на нормите, извън случаите на аварии и планирани 

ремонти за подмяна на водопроводи. В предполагаемите периоди на инверсия на водата 

във водоизточника, РЗИ-Бургас проследява концентрациите на алуминий и желязо в 

питейната вода, с цел недопускане на наднормени стойности. 

 

Зона за водоснабдяване № 54 – с. Горица 

 

Водоснабдяването на населението на с. Горица, Община Поморие с вода за 

питейно-битови цели се осъществява от повърхностен водоизточник – язовир „Камчия“ 

и от четири водовземни съоръжения за подземни води - каптаж „Хаяра“, каптаж 

„Торница“, каптаж „Симидчиев дол“ и каптаж „Юрушка чешма“ в землището на с. 

Горица. Водата от тях се обеззаразява с хлор-газ чрез АДС при водоем и се подава 

гравитачно във водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се 
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осигурява вода е 776 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната 

се категоризира като „малка зона – категория 3“. През 2011г. е издадена Заповед от 

БДЧР за учредяване на СОЗ около един шахтов кладенец, използван за питейно-битово 

водоснабдяване. 

За периода 2019г.-2021г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми 

проби и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период 

не са установени несъответствия в качествата на питейната вода. През 2019г. са 

издадени две предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки за 

водоснабдителното съоръжение и водоизточник и са извършени контролни проверки, в 

резултат на което обектите са приведени в съответствие със здравните изисквания и се 

спазват санитарно-хигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителните зони. 

През 2021г. са издадени три предписания за провеждане на задължителни хигиенни 

мерки за водоснабдителните съоръжения, като се спазват санитарно-хигиенните 

изисквания в пояс I от санитарно-охранителните зони. По систематичен здравен 

контрол през 2021г. са извършени проверки на водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните изисквания в 

СОЗ около тях. 

Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона 

на водоснабдяване №54 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. 

Проблеми може да има основно при аварии и ремонтни дейности. 

 

Зона за водоснабдяване № 55-57 – с. Козичино 

 

Водоснабдяването на населението на с. Козичино, Община Поморие с вода за 

питейно-битови цели се осъществява от пет водовземни съоръжения за подземни води - 

каптаж „Султанка“, каптаж „Мелница“, нов каптаж, каптаж „Белница” и каптаж 

„Тодорина чешма“ всички в землището на с. Козичино. Водата от тях се обеззаразява с 

АДС с натриев хипохлорид във водоема и постъпва  гравитачно в част от 

водопроводната мрежа на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 

164 жители. Съгласно разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира 

като „малка зона – категория 1“. През 2012г. е издадена Заповед от БДЧР за учредяване 

на СОЗ около шахтовите кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване. 

За периода 2019г.- 2021г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми 

проби и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като за същия период 

не се установяват несъответствия в качествата на водата за питейно-битови цели. През 

2021г. е издадено едно предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки за 

водоснабдителното съоръжение и е извършена контролна проверка, в резултат на което 

обекта е приведен в съответствие със здравните изисквания и се спазват санитарно-

хигиенните изисквания в пояс I от санитарно-охранителните зони. По систематичен 

здравен контрол през 2021г. са извършени проверки на водоизточниците и 
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съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и по спазване на санитарно-

хигиенните изисквания в СОЗ около тях. 

Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона 

на водоснабдяване №55-57 като цяло отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 

Март 2001г.  

 

Зона за водоснабдяване № 59 – с. Медово 

 

Водоснабдяването на населението на с. Медово, Община Поморие с вода за 

питейно-битови цели се осъществява от повърхностен водоизточник – язовир „Камчия“ 

и от едно водовземно съоръжение за подземни води - сондаж Б-72 в землището на с. 

Медово. Сондаж Б-72 е част от находище на минерална вода „Медово“. Водата от 

сондажа се обеззаразява с натриев хипохлорит чрез АДС при помпена станция и 

постъпва във водоем. След смесване се подава гравитачно във водопроводната мрежа 

на населеното място. Населението за което се осигурява вода е 374 жители. Съгласно 

разпределяният през годината обем вода, зоната се категоризира като „малка зона – 

категория 2“. 

За периода 2019г.- 2021г. заложените и утвърдени в мониторинговите програми 

проби и анализи на водата от зоната са изпълнени в пълен обем, като не са установени 

несъответствия в качествата на питейната вода. По систематичен здравен контрол през 

2021г. са извършени проверки на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и по спазване на санитарно-хигиенните изисквания в СОЗ около тях. 

Заключение: Качествата на водата за питейно-битови цели разпределяна в зона 

на водоснабдяване №59 отговарят на изискванията на Наредба №9 от 16 Март 2001г. 

РЗИ-Бургас осъществява насочен контрол  през годината по показател „флуориди“. 

 

Качество на отпадъчните води 

 

Община Поморие изпълнява план за собствен мониторинг на дъждовните води 

от дъждовната канализация на град Поморие. 

„ВиК“ операторът на ПСОВ – Поморие извършва ежемесечен мониторинг на 

отпадните води след ПСОВ в черноморската акватория на гр. Поморие, като пробите с 

анализират в акредитирана лаборатория на „ВиК“ ЕАД Бургас.  

През 2019г. е извършено прочистване на канализационната система на гр. 

Ахелой, с което е осигурена проводимостта на битово – фекалните води към ПСОВ 

„Равда“. Извършени са ремонтни работи и оборудване с помпи на КПС „Ахелой“, с 

което е преустановено изливането на БФК в река Ахелой. Целият смесен поток от 
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битово – фекални и дъждовни води се довежда до КПС „Ахело“, от където се 

претласква към ПСОВ „Равда“. 

Община Поморие е стартирала процедура по извършване на проучване на 

експлоатационната годност на изградения преди 1990 г. колектор за гравитачно 

оттичане на битово – фекалните води от гр. Каблешково в посока към гр. Ахелой. 

Възложено е геодезическо заснемане с цел установяване на точното му 

местонахождение. След приключване ще бъде одобрен парцеларен план, определящ 

трасето на колектора, довеждащ отпадните води от експлоатацията на 

канализационната система на гр. Каблешково до изградената канално – помпена 

станция (КПС) непосредствено до р. Ахелой, която е предвидена да припомпва 

отпадните води до помпена станция Ахелой, откъдето ще постъпват в ПСОВ „Равда“. 

 

Анализ на отпадъците от утайки от ПСОВ 

 

Генерираните количества на утайките на територията на РИОСВ Бургас 

съгласно годишните доклади на ИАОС по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за 

оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в 

земеделието са представени на следващата фигура  

 

Фигура 5.2.1. Количества на генерирани неопасни 

утайки сухо вещество от ГПСОВ на територията на 

РИОСВ Бургас (тона)109 
Според годишните доклади за 

състоянието на околната среда 

на РИОСВ Бургас третирането 

на утайките от ПСОВ в 

региона е проблем. Интересът 

по отношение на тяхното 

използване в земеделието и за 

рекултивация на нарушени 

терени е недостатъчен. 

 

 

Регионалните депа за неопасни отпадъци ограничават обезвреждането на утайки 

от ПСОВ чрез депониране и на практика тези отпадъци трябва да се съхраняват на 

местата на тяхното образуване, което пък се ограничава от липсата на подходящи 

съоръжения и площадки. Част от утайките на ПСОВ, експлоатирани от „ВиК“ ЕАД 

Бургас, са предадени за рекултивация на кариера „Дебелт“, експлоатирана от 

„Строителни материали“ АД и за използване в земеделието върху масиви, 

 
109 Източник: ИАОС 
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стопанисвани от „Сортови семена Бургас“ ООД. През 2020 г. „Сортови семена Бургас“ 

ООД прекрати разрешението си за оползотворяване на отпадъци от утайки от ПСОВ в 

земеделието. 

Необходимо е в общинската програма за управление на отпадъците да се 

заложат мерки относно управлението на този поток отпадъци. 

 

5.3. Анализ по фактори на въздействие 

 

5.3.1. Отпадъци110  

 

Община Поморие е приела няколко нормативни документа във връзка с 

разпоредби на националното законодателство по отношение на управлението на 

отпадъците.  

Основният нормативен акт регламентиращ обществените отношения свързани с 

управлението на отпадъците на територията на община Поморие е Наредба №9 за 

управление на дейностите по отпадъците на територията Община Поморие.  

Наредбата е приета с Решение № 584/25.04.2013 г. на Общински съвет – 

Поморие на основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и чл.21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, изм. с Решение № 

1098/29.03.2019 г. на Общински съвет - Поморие, изм. с Решение №2124/05.12.2019 г. 

на Административен съд – Бургас, изм. с Решение №513/27.05.2021 г. на Общински 

съвет – Поморие.  

Община Поморие е приела Наредба № 11 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие. 

Наредбата е приета с Решение №312/10.12.2020 г. на Общински съвет – Поморие, 

протокол №15 от 10.12.2020 г., на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси 

и е изменена с Решение № 449/28.04.2021 г., изм. с Решение №553/30.07.2021 г. С 

наредбата се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на 

местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги и 

права, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Поморие.  

Общината е приела Наредба № 13 за реда и условията за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за 

живота или здравето на гражданите и за реда и начина за премахване на незаконните 

строежи на територията на община Поморие. Наредбата е приета с Решение № 829, 

взето с протокол № 30 от 21.11.2013 г. на Общински съвет – Поморие, изм. с Решение 

№ 1250/21.08.2019 г. на Общински съвет – Поморие. С Наредбата се регламентира 

редът за поправяне, заздравяване или премахване на строежите, за които са налице 

условията, посочени в закона, във връзка с чл.196, ал. 3 и чл. 195, ал. 4, 5 и 6 от ЗУТ, 

 
110 Източник: Анализ на състоянието на управлението на отпадъците в община Поморие 
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които се намират на територията на Община Поморие, както и условията и редът за 

принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи или части от тях от 

община Поморие. 

Анализ на битови отпадъци 

 

Данните за количествата на общо образуваните битови отпадъци на 

територията на община Поморие и общо за страната за периода 2015-2019 г. са 

представени в следващата таблица. 

 

Таблица 5.3.1. Образувани битови отпадъци и брой на населението за страната и 

община Поморие 2015-2019 г. 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество на образуваните битови отпадъци (тона) 

Община Поморие 11 468 13 419 13 163 15 202 14 935 

България - общо 3 010 694 2 881 330 3 079 545 2 861 518 2 838 278 

Количество на образуваните битови отпадъци - динамика (%, предходна год.) 

Община Поморие  117.0% 98.1% 115.5% 98.2% 

България - общо  95.7% 106.9% 92.9% 99.2% 

Население - брой 

 

За разглеждания период общото количество на образуваните битови отпадъци в 

община Поморие нараства с около 30% за разлика от страната, където се отчита 

намаление с около 6% на отчетените количества образувани битови отпадъци през 2019 

г. спрямо 2015 г. Докато тенденцията на намаление на количествата на образуваните 

битови отпадъци в страната като цяло следва тенденцията на намаление на броя на 

населението, то при община Поморие не се наблюдава подобна взаимовръзка. Това 

показва, че в община Поморие влияние върху образуването на битови отпадъци оказват 

допълнителни специфични фактори. Като такъв може да се отбележи силно развитият 

туризъм в общината през летните месеци, като броят на реализираните нощувки през 

2019 г. се увеличава с близо 60% спрямо 2015 г. 
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Фигура 5.3.1. Норма на натрупване на образуваните 

битови отпадъци (кг/жител/год.) в Община Поморие за 

периода 2015-2019 г. 

Важен показател за 

управление на отпадъците е 

нормата на натрупване на 

отпадъците, представена като 

количеството на образуваните 

битови отпадъци за година на 

човек от населението. След 

2015 г., когато нормата на 

натрупване на образуваните 

битови отпадъци в община 

Поморие е сравнима със 

средната за страната, се 

наблюдава тенденция на 

нарастване на показателя за 

общината като през всяка 

следваща година стойността 

му надхвърля средната 

стойност за страната. 

Основната причина за 

увеличаването на 

количествата на образуваните 

битови отпадъци на 

територията на общината е 

развитият туризъм през 

летните месеци. 

Потвърждение за влиянието 

на туризма върху 

образуването на битовите 

отпадъци е показано на 

графиката. 

 

 

Фигура 5.3.2. Събрани смесени битови отпадъци по 

месеци за периода 2018-2020 г. 

 

 

Както показва фигурата през летния туристически сезон се наблюдава сериозно 

увеличение на количествата на събраните смесени битови отпадъци в община Поморие, 

които формират значителна част от образуваните битови отпадъци в общината. В 

периода юни-септември количествата им достигат до 43-48% от годишното количество 

на смесените битови отпадъци. 

В следващата таблица са представени данни за количествата на един от 

основните потоци отпадъци в образуваните битови отпадъци, а именно събраните 

смесени битови отпадъци. 
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Таблица 5.3.2. Събрани смесени битови отпадъци в община Поморие в периода 2015-

2020 г. 

 2015  2016 2017  2018  2019  2020  

Събрани смесени битови отпадъци (тона) 11 037 12 604 12 104 14 972 10 539 10 225 

Население - брой 27 473 27 399 27 273 27 233 27 263 27 791 

Норма на натрупване на смесените битови 

отпадъци (кг/жител/г.) 
401,7 460,0 443,8 549,8 386,6 367,9 

 

През 2018 г. е регистриран значителен ръст в количествата смесени битови 

отпадъци спрямо предходната година събрани на територията на община Поморие, 

докато през последните две години от периода се наблюдава съществен спад и 

респективно е отчетено най-ниското количество събрани смесени битови отпадъци на 

жител за анализирания период. Въпреки това количествата на смесените битови 

отпадъци продължават да представляват значителен дял в количествата на 

образуваните битови отпадъци. За периода 2015-2019 г. делът им е средно 90%, но 

тенденцията е положителна, тъй като през 2019 г.  този дял намалява на 70%. 

 

Таблица 5.3.3. Разделно събрани отпадъци от опаковки (тона) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо събрани отпадъци от 

системата за разделно 

събиране на отпадъци от 

опаковки. 

   144.81 704.10 899.36 

от тях рециклируеми:       

Хартия и картон 35.23 36.48 37.75 14.78 103.16 88.70 

Пластмаса 3.79 2.30 3.25 2.03 46.12 38.90 

Метал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Стъкло 7.74 11.50 18.18 10.98 26.29 33.81 

Общо 46.76 50.28 59.18 27.79 175.57 161.41 

 

Събраните отпадъци от опаковки от системата за разделно събиране в община 

Поморие са в сравнително малки количества, както в повечето общини в страната. 

Следва да се отбележи, че през последните две години от разглеждания период се 

наблюдава значителен ръст на количествата им. Впечатление прави ниският дял на 

рециклируемите отпадъци от общото количество събрани отпадъци от системата – 18-

25% в периода 2018-2020 г., което вероятно се дължи на голямото количество 

нерециклирируеми отпадъци, което гражданите и фирмите изхвърлят в и до 

контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки.  

 

Фигура 5.3.3. Разделно събрани зелени отпадъци, 

предадени на инсталация за компостиране (тона) 
В рамките на разглеждания 

период количествата разделно 
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събрани отпадъци от 

опаковки, годни за 

рециклиране, нарастват 

многократно, което е 

положителна тенденция. Най-

голям относителен дял в тях 

заемат отпадъците от хартия и 

картон. 

 

Това показва, че общината съвместно с организацията по оползотворяване на 

отпадъци от опаковки трябва да работи в посока увеличаване на ефективността на тази 

система. Ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е в 

пряка зависимост от полагането на усилия относно информираността на населението за 

нуждата от разделно събиране на отпадъците и начините за осъществяването му. 

 

Фигура 5.3.4. Разделно събрани текстилни битови 

отпадъци (тона) 

Количествата на разделно 

събраните зелени отпадъци се 

увеличават над 5 пъти през 

разглеждания период, но 

въпреки това остават 

незначителни в абсолютна 

стойност. От 2019 г. община 

Поморие разполага със 

система за разделно събиране 

на отпадъци от текстил, като 

на територията на гр. Поморие 

са разположени 

специализирани контейнери.  

 

Информация относно разделно събраните масово разпространени отпадъци 

(МРО)-ИУЕЕО на територията на община Поморие за периода 2015-2020 г. е 

представена в следващата таблица. 

 

Таблица 5.3.4. Разделно събрани масово разпространени отпадъци-ИУЕЕО (тона) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване 
0.14 0.68 1.06 1.64 0.04 0.10 
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Данните показват, че количества разделно събрани отпадъци от ИУЕЕО на 

територията на община Поморие, се запазват относително малки през целия анализиран 

период, като не се наблюдава изразена тенденция на нарастване. 

Като цяло количествата на разделно събраните битови отпадъци остават ниски 

през целия разглеждан период в сравнение с общите количества на образувани битови 

отпадъци на територията на община Поморие, но тенденцията пред последните две 

години е положителна. 

Морфологичен състав на битовите отпадъци 

 

Друга важна част на анализа на отпадъците е свързана с морфологичния им 

състав. В следващата графика са показани данни за морфологичния състав на 

образуваните битови отпадъци.  

Фигура 5.3.5. Морфологичен състав на битовите 

отпадъци в община Поморие 

Прегледът на данните на 

морфологичния състав на 

образуваните битови отпадъци 

за община Поморие показва, 

че с най-голям относителен 

дял е ситната фракция (с 

размер <4см), която 

представлява близо една 

четвърт в състава на 

образуваните битови 

отпадъци. В нея попадат 

отпадъци от пръст, пепел, 

сгурия, ситни камъни, ситен 

биоразградим отпадък, угарки 

и др. 
 

 

Сред останалите видове отпадъци, най-голям дял имат градинските отпадъци 

(близо 1/4 от образуваните битови отпадъци), следвани от пластмасовите отпадъци.  

Биоразградимите отпадъци111 представляват 40.7% от общо образуваните битови 

отпадъци, а биоотпадъците – 28.1%. 

 

Количества повторно използвани, рециклирани, оползотворени и обезвредени 

битови отпадъци 

 
111 Съгласно Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, количествата на биоразградимите отпадъци 

включват хранителните, хартиените, картонените, градинските и дървесни отпадъци, както и 20% от 

текстилните отпадъци и 25% от отпадъците от кожи и 25% други неидентифицирани отпадъци. 
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Таблица 5.3.5. Разделно събрани и предадени за повторна употреба или рециклиране 

битови отпадъци (тона) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Разделно събрани отпадъци от опаковки 

подходящи за рециклиране в т.ч.: 
46.76 50.28 59.18 27.79 175.57 161.41 

Хартия и картон 35.23 36.48 37.75 14.78 103.16 88.70 

Пластмаса 3.79 2.30 3.25 2.03 46.12 38.90 

Стъкло 7.74 11.50 18.18 10.98 26.29 33.81 

Разделно събрани зелени отпадъци, 

предадени на инсталация за компостиране 
   1.76 3.60 9.38 

Разделно събрани и предадени за повторна 

употреба битови отпадъци от текстил 
    18.42 12.47 

Разделно събрани отпадъци от ИУЕЕО 0.14 0.68 1.06 1.64 0.04 0.10 

Общо 46.90 50.96 60.24 31.19 197.62 183.37 

 

През целия разглеждан период количествата на разделно събраните битови 

отпадъци предадени за повторна употреба или рециклиране остават малки като заемат 

незначителен дял в общите количества образувани битови отпадъци на територията на 

община Поморие. 

В допълнение към идентифицираните количества разделно събрани битови 

отпадъци, в т. ч. отпадъци от опаковки, зелени отпадъци, текстилни отпадъци, 

отпадъци от ИУЕЕО, от съществуващите системи за разделно събиране на битови 

отпадъци на територията на община Поморие, следва да се отчетат и количествата на 

рециклируемите материали отделени от сепариращата инсталация на регионалното 

депо обслужваща общините от РСУО Бургас. 

 

Таблица 5.3.6. Количество сепарирани рециклируеми отпадъци от сепариращата инсталация 

на територията на регионалното депо в периода 2015–2020 г. (тона)112 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Смесени битови отпадъци 

за сепариране 
8 221.58 74 813.94 107 708.26 126 688.72 94 364.56 94 738.46 

Сепарирани отпадъци, вкл. 

от: 
108.68 687.11 1 999.78 1 510.72 2 536.15 12 600.46 

Хартия и картон 4.00 55.86 247.63 251.20 381.10 502.84 

Черни метали 8.00 32.00 100.00 80.00 60.00 130.00 

Цветни метали 3.02 16.34 16.87 17.16 25.49 24.65 

Пластмаса и каучук 93.66 582.91 556.42 267.86 422.32 532.11 

Стъкло 0.00 0.00 0.00 30.00 24.00 15.00 

Минерали (напр. пясък, 

камъни) 
0.00 0.00 1 078.86 864.50 1 623.24 11 395.86 

 

През разглеждания период сепариращата инсталация на територията на 

регионалното депо за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, 

 
112 Източник: Годишни доклади по околната среда на регионалното депо 
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Руен, Средец и Сунгурларе успява да отдели годишно от 1 до 13% рециклируеми 

отпадъци от постъпващо общо количество смесен битов отпадък от всички обслужвани 

общини, като сепарираните отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло 

представляват средно около 1%. 

Поради липсата на актуална информация за община Поморие, за определяне на 

количествата отделени рециклируеми отпадъци за общината от сепариращата 

инсталация на регионалното депо за РСУО Бургас са използвани общите отчетни 

годишни количества за всички обслужвани общини на вход и на изход на инсталацията. 

 

Таблица 5.3.7. Количество сепарирани рециклируеми отпадъци от сепариращата 

инсталация от смесения битов отпадък на община Поморие в периода 2015–2020 г. 

(тона)113 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Смесени битови отпадъци за 

сепариране 
11 036.66 12 603.82 12 103.78 14 971.86 10 538.75 10 225.38 

Сепарирани отпадъци, вкл. от: 145.89 115.76 224.73 178.53 283.24 1 360.00 

Хартия и картон 5.37 9.41 27.83 29.69 42.56 54.27 

Черни метали 10.74 5.39 11.24 9.45 6.70 14.03 

Цветни метали 4.05 2.75 1.90 2.03 2.85 2.66 

Пластмаса и каучук 125.73 98.20 62.53 31.66 47.17 57.43 

Стъкло 0.00 0.00 0.00 3.55 2.68 1.62 

Минерали (напр. пясък, 

камъни) 
0.00 0.00 121.24 102.17 181.29 1 229.99 

 

Количествата на рециклируемите отпадъци през 2020 г. нарастват значително и 

достигат 1490 тона (което представлява 26% от отпадъците на вход на сепариращата 

инсталация). С изключение на 2018 г. количествата на депонираните битови отпадъци 

от община Поморие – в абсолютна стойност и средно на жител, намаляват. 

Фигура 5.3.6. Количество депонирани битови 

отпадъци в община Поморие в периода 2016-2020 г. 114 

Въпреки това те представляват 

значителен дял от 

количествата на смесените 

битови отпадъци от общината 

постъпили на регионалното 

депо – средно над 98% за 

целия разглеждан период. 

Тенденцията в края на 

разглеждания период е 

положителна, тъй като 

стойността на показателя е 

85%. 
 

 
113 Източник: Анализ на състоянието на управлението на отпадъците в община Поморие 
114 Източник: Справка на РИОСВ Бургас за количества депонирани отпадъци и заплатени отчисления за 

депониране, съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО по общини 
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През 2019 г. делът на  депонираните битови отпадъци от общо образуваните 

битови отпадъци  е 68%, което е също положителна тенденция за периода (за 2016 г. 

стойността на показателя е 94%). 

Степен на изпълнение на целите за битови отпадъци 

 

Целите за битови отпадъци, които община Поморие следва да постигне съгласно 

чл. 31, ал. 1 от ЗУО, са следните: 

• най-късно до 1 януари 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране 

на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло 

от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, да достига не по- 

малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци; 

• най-късно до 31 декември 2020 г. и след това количеството на депонираните 

биоразградими битови отпадъци да бъде до 35 на сто от общото количество на 

същите отпадъци, образувани през 1995 г. 

 

Целта за подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 

материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и 

подобни отпадъци от други източници следва да се изпълни поетапно както следва: 

• до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

• до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло; 

• до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло 

 

Съгласно Заповед №139 от 15.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ИОАС 

община Поморие е посочена сред общините неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО за подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, 

включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни 

отпадъци от други източници. Съгласно информация от ИАОС, степента на изпълнение 

на целта от община Поморие е следната: 

 

Таблица 5.3.8. Изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали в периода 2015-2020 г. (ИАОС) 115 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Постигната цел от 

общината 
4% 41% 17% 8% n/a n/a 

Цел съгласно ЗУО 25% 25% 40% 40% 50% 50% 

 

 
115 Източник: ИАОС - Информация по общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от Закон за 

управление на отпадъците 
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Община Поморие успява да изпълни заложените цели по чл. 31, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО единствено през 2016 г., когато отчита най-висок дял на количествата битови 

отпадъци за повторна употреба и рециклиране, включващи хартия и картон, метал, 

пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници спрямо 

общото количество на образуваните битови отпадъци. 

Съгласно Заповед №185 от 22.07.2020 г. на Изпълнителния директор на ИОАС 

община Поморие е посочена сред общините неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т. 2 от 

ЗУО за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими битови 

отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани през 1995 

г. За календарната 2018 г. община Поморие е постигнала 17% изпълнение на 

заложената цел. 

 

Анализ на строителните отпадъци 

 

В следващата таблица е представена информация, касаеща количествата и 

видовете строителни отпадъци, събрани в община Поморие в периода 2015-2020 г. 

 

Таблица 5.3. 9. Количество на строителните отпадъци в община Поморие в периода 

2015-2020 г.116 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Смесени отпадъци от строителство 

и събаряне (тона) 
   2203  2032 

Почва, камъни и изкопани земни 

маси  (х/м3) 
120 20020 744 35580 1569.85 1380 

 

Наличните данни показват, че на територията на община Поморие се събират 

основно строителни отпадъци от почва, камъни и изкопни земни маси. На базата на 

наличните данни, не може да бъде откроена ясно изразена тенденция, характеризираща 

изменението на разглежданите количества в рамките на периода 2015-2020 г.  

 

5.3.2. Шум 

 

 

Проблемът с шума е от най-актуалните хигиенни, социални и екологични 

въпроси в световен и национален мащаб през последните десетилетия. В населените 

места акустичният режим се формира от различни източници на шум: транспорт 

(автомобилен, релсов, въздушен), промишлена, строителна и търговска дейност, 

 
116 Източник: Община Поморие 
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спортни и детски площадки, озвучителни уредби и др., като основният източник на 

шум е автомобилният транспорт. 

Основните източници на шум на територията на община Поморие са 

вътрешноселищният и транзитен автомобилен транспорт. 

През общината преминават частично 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на 

България с обща дължина 55,6 км: 

• участък от 16,2 км от Републикански път I-9 (от км 208,6 до км 224,8); 

• участък от 17,7 км от Републикански път III-906 (от км 43,5 до км 61,2); 

• участък от 8,3 км от Републикански път III-2085 (от км 20,9 до км 29,2); 

• последният участък от 13,4 км от Републикански път III-6009 (от км 14,6 до км 

28,0). 

На територията на общината понастоящем няма въведена мониторингова 

система за измерване нивото на шума. Липсата на информация затруднява оценката за 

акустичната обстановка в община Поморие. 

Граничните стойности на нивото на шум за различните територии и 

устройствени зони са регламентирани в Наредба № 6 и са представени в таблица 5.3.9. 

 

Таблица 5.3.10. Граничните стойности на нивото на шум117 

Устройствена зона 

Еквивалентно ниво на шум dBA 

ден вечер нощ 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

Територии, подложени на въздействие на интензивен 

автомобилен трафик 
60 55 50 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

Райони за обществен и индивидуален отдих 45 35 35 

Терени за болници, санаториуми и други 

стационарни заведения 
45 35 35 

 

 

На територията на община Поморие не са регистрирани наднормени 

шумови нива и вибрации. По съществено е шумовото натоварване през летния 

сезон, когато и натоварването от автомобилния транспорт е по-високо. 

Съгласно Общинската политиката за спазване на обществения ред, е в сила и 

нарочна наредба от 2016 г, в която има обособен специален раздел, съотносим към 

шумовата характеристика. 

Основните задачи в рамките на националната система за контрол на шума са: 

• системно проследяване на шумовия режим, обусловен от движението на 

наземния транспорт в градовете; 

• контрол върху локалните източници на шум /гари, автогари, гаражи, 

предприятия, увеселителни заведения, заведения за хранене, търговски обекти, 

работилници и др./, разположени в или близо до жилищни райони; 

• наблюденията върху локалните източници на шум са насочени към външния 

шум, излъчван от тези източници; 

 
117 Източник: http://ospomorie.bg/naredbi/119-2?showall=&start=1 
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• организиране на контрола по редуциране и недопускане на въздействието на 

шума изисква провеждането на системни наблюдения на шума в предварително 

определени обекти и места, от съответните отговорни институции; 

• разработване на мероприятия за избягване, предотвратяване или намаляване на 

шумовите нива в градовете с оглед подобряване на акустичната обстановка. 

 

Мониторинг на транспортния шум 

Най-голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим в населеното място 

заема транспортният шум. Непрекъснатото и с бързи темпове разрастване на градския 

транспорт, както и увеличаването на броя на частните моторни превозни средства, 

водят до значително повишаване на общия шумов фон. За определяне на нивото и 

характера на шумовия режим на дадена улица и пункт в града от съществено значение е 

както броят на превозните средства, преминаващи за единица време, така и тяхната 

структура. Не навсякъде съвременното строителство е съобразено с изискванията за 

акустичен комфорт. Всичко това води до утежняване на акустичната обстановка в 

градовете. 

На територията на община Поморие не са регистрирани наднормени шумови 

нива и вибрации. Шум може да се регистрира в близост до летище Сарафово, 

граничещо с общината, като се има предвид, че основните трасета на излитащи и 

приземяващи се самолети са на територията на Община Поморие. 

Наднормени шумови нива могат да се регистрират през летния сезон около 

основните пътни артерии от интензификацията на автомобилния транспорт, както и от 

обществените заведения. Локални източници са строителните дейности. 

 

 

5.3.3. Радиационна среда 

 

В системата на МОСВ се извършват постоянни наблюдения за стойността на 

радиационния гама-фон чрез Национална автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон по утвърдена мрежа от пунктове и периодичност. 

Автоматизираната система има за цел своевременно установяване на инцидентно 

повишаване на радиационния гама-фон на територията на страната.  

Радиационен статус на община Поморие – стойностите на радиационния гама 

фон, измерени от националната автоматизирана система за мониторинг и постовете за 

радиационно наблюдение и оповестяване, са в нормалните за страната граници /от 0,08 

до 0,40 микросиверта за част/. Това се потвърждава и от измерванията на РИОСВ-

Бургас във връзка с кампанията „Син флаг“. 

Не са наблюдавани и съществени изменения на радиоактивността на 

атмосферните отлагания и валежите. 

Нейонизираща радиация (ЕМР): Източниците на електромагнитни лъчения на 

територията на общината могат да се класифицират както следва: радиопредаватели на 

къси, средни и дълги вълни; частни радиостанции на УКВ; телевизионни предаватели и 

ретланслатори; трафопостове; базови централи за мобилни комуникации; късовълнови 

и УКВ системи за мобилни комуникации на транспорта, полицията, бърза помощ и др.; 
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радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки; лични 

системи за комуникация (радиолюбителски предаватели). 

Наличието на съвременна и ефективна телекомуникационна инфраструктура е 

един от най-важните фактори за повишаването на качеството на живота на населението. 

При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция 

на увеличение. 

Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии (БНТ, Би Ти Ви 

и НТВ) е 100% за територията на общината. Същото се отнася и до покритието на 

действащите в страната мобилни оператори, които предлагат и достъп до безжичен 

интернет.  

Развитието на широколентовия достъп е в пряка връзка с темпа на 

цифровизацията, като се предлагат предимно xDSL технологии. На пазара много добре 

са представени кабелните оператори и LAN/WLAN операторите, което заедно с 

наличието на предлаганите от мобилните оператори услуги за пренос на данни 

практически прави възможен достъпа до интернет от всяка точка. 

В Община Поморие постъпват инвестиционни предложения за изграждане 

на нови базови станции, както и усилване мощността на съществуващи 

съоръжения за мобилна комуникация. 

 

5.4. Ландшафт и зелена система  

 

5.4.1. Ландшафт 

 

Съгласно Европейската конвенция на ландшафта – 2005г., „ландшафтът е 

територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат от 

действията и взаимодействията между природните и/или човешки фактори.“ 

Характерните елементи, които са обусловили територията на община Поморие, 

създавайки забележителна и неповторима среда, са естествените ландшафти – море, 

плажна ивица, защитени територии и природни забележителности, язовири, реки, езера 

и други. В ландшафта участват и териториите с антропогенна намеса - населените 

места, производствените съсредоточия, урбанизираните територии, транспортната и 

енергопреносна мрежа, култивираните и обработвани земеделските земи, трайните 

насаждения. 

От съществено значение при анализа на ландшафта на общината е 

обстоятелството, че територията й разполага с общ висок ландшафтен потенциал, 

изразяващ се в: значителни денивелации; разнообразни релефни конфигурации; 

продължителен сезон за летен туризъм и спорт; наличие балнеоложки ресурси; висок 

рекреационен потенциал. 

Ландшафтът на община Поморие се характеризира с висока степен на естествена 

устойчивост.  
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5.4.2. Зелена система 

 

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) в териториите на общините 

„се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за 

подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на 

населението” (чл.61, ал.1). 

Прието е отдихът на населението да се разделя на три различни разновидности: 

ежедневен, седмичен, годишен. Ежедневният отдих обичайно се реализира в най-

голяма близост до местопребиваването или местоработата на съответния индивид, при 

минимален разход на време за достигане до зоната за рекреация. За тази цел се 

изгражда система от публични пространства (паркове, скверове, градини), които се 

ситуират в границите на населените места. При осъществяване на седмичния и 

годишния отдих, населението разполага с по-значителен времеви ресурс, което 

позволява изминаване на по-големи транспортни разстояния и по-дълъг престой на 

лицата. Тези форми на отдих се реализират извън границите на урбанизираните 

територии, в специално изградени за целта извънселищни паркове и лесопаркове, 

рекреационни селища и комплекси или в естествена природна среда. Осигуряването на 

удачни връзки между озеленените площи в селищните граници и извънселищната 

околна среда е гаранция за успешното интегриране и вкомпониране на населените 

места в заобикалящия ги ландшафт. 

Според нормативната уредба на страната зелената система в общината включва 

всички озеленени площи, разположени в и извън рамките на населените места и се 

състои от три основни групи елементи: 

• озеленени площи за широко обществено ползване; 

• озеленени площи за ограничено обществено ползване; 

• озеленени площи с друго специфично предназначение. 

 

Озеленени площи за широко обществено ползване 

 

Озеленените площи за широко обществено ползване са публични пространства, 

които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

национално или общинско значение – паркове, градини, както и улично 

озеленяване. Площта на тези територии зависи от броя на населението на дадено 

населено място и от неговата категоризация в селищната мрежа на страната.  

Съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони, действащият норматив за площта на 

обществените озеленени площи за широко и специфично ползване в населените места, 

в зависимост от тяхната големина, е:  

• за малки градове (Поморие) – 12 м2 / жител;  

• за много малки градове (Каблешково, Ахелой) – 8 м2 / жител;  

• за всички села (останалите 14 селища в общината) – 4 м2 / жител.  
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В част от селищата в община Поморие тези показатели не са достигнати, което е 

индикатор за недостатъчно добре развита зелена система.  

Най-голям е недостигът на публични озеленени площи в двата крайбрежни града 

– Поморие и Ахелой. Причината за това може да се търси в по-плътно застроената 

градска среда и по-голямата интензивност на усвояване на територията. Ситуацията се 

влошава през активния туристически сезон, когато броят на обитателите в двете 

населени места рязко се увеличава. 

Особено сериозен е проблемът в общинския център - Поморие. През 2013 г., 

при изготвянето на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

(ИПГВР), е направена цялостна рекапитулация на съществуващите в града зелени 

площи. Установено е, че те са с обща площ 12,11 ха, което осигурява задоволеност на 

населението от около 8,9 кв.м / жител (при необходими 12 кв.м / жител). Системата от 

озеленени пространства включва едва 18 обекта. 

 

Таблица 5.4.1. Съществуващи озеленени площи в град Поморие 

№ Местоположение 

1. Бул. „П. К. Яворов”, кв.19а 

2. Бул. „П. К. Яворов” и ул. „Райна Княгиня”, кв.27 

3. Ул. „Райна Княгиня” и ул. „Княз Борис I”, кв.28а 

4. Ул. „Аспарух”, ул. „Цар Симеон” и ул. „Цар Освободител”, кв.35 

5. Ул. „Цар Симеон”, ул. „Княз Борис I” и ул. „Иван Вазов”, кв.32 

6. Ул. „Княз Борис I” и ул. „Хаджи Димитър”, кв.11а 

7. Бул. „П. К. Яворов”, кв.18а 

8. Бул. „П. К. Яворов”, кв.201 

9. Бул. „П. К. Яворов”, кв.5 

10. Ул. „Княз Борис I”, ул. „Черковна”, ул. „Солна” и ул. „Ген. Скобелев”, кв.1а 

11. Ул. „Солна”, ул. „Иван Асен II” и ул. „Ген. Скобелев”, кв.73а 

12. 
Крайбрежна озеленена площ по бул. „П. К. Яворов”, между ул. „Европа” и ул. 

„Ген. Скобелев” 

13. Междублоково озеленяване в кв. „Свобода”, кв.199а 

14. Междублоково озеленяване в кв. „Свобода”, кв.93а 

15. Междублоково озеленяване в кв. „Свобода”, кв.195а 

16. Ул. „Железничарска”, ул. „Княз Борис I” и ул. „Смирна”, кв.108 

17. 
Ул. „Железничарска”, ул. „Манастирска”, ул. „Странджа” и ул. „Княз Борис I”, 

кв.108 

18. Озеленена площ в м. „Южен плаж”, кв.221 

 

Освен че са недостатъчни като брой и площ, те са разпределени и твърде 

неравномерно в територията на града. Най-много озеленени площи има в квартал 

„Старият град” – 9 от общо 18 публични пространства. Те са с относително малка 

площ, имат компактна форма и са концентрирани в южната част на територията. В 

Централната градска част (ЦГЧ) са формирани 3 паркови зони, които се отличават с по-
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голяма площ и по-висока обществена значимост. Към тях спада и крайбрежната 

озеленена площ по бул. „П. К. Яворов”, която осъществява активна връзка с морето. На 

трето място по публични зелени площи се нарежда квартал „Свети Георги”. В него са 

ситуирани, непосредствено едно до друго, 2 по-крупни зелени пространства, които 

играят ролята на буфер между Манастира „Свети Георги” и обкръжаващите го 

жилищни територии. Едната от зелените площи е предвидена за Атракционен парк и 

представлява най-големият терен в града, отреден за нуждите на отдиха. Зелената 

система на Поморие се допълва от 3 междублокови пространства в ж.к. „Свобода” и 1 

малка озеленена площ в местността „Южен плаж”. Най-голям недостиг на зелени 

площи има в кварталите „Малкото езеро” и „Косата”, където зелената система почти 

изцяло липсва. Именно тук е съсредоточен и най-големият обем строителство през 

последните 15 години, което допълнително влошава обстановката и компрометира 

качествата на средата. 

През последните няколко години община Поморие предприема редица мерки за 

подобряване на състоянието на зелената система в общинския център, които са 

включени в обща стратегия под мотото „Поморие – моят зелен град”. Те са свързани с 

изпълнението на заложените в ИПГВР мероприятия по обновяване и поддържане на 

съществуващите зелени площи и изграждането на 19 нови зони за отдих и паркови 

пространства. 

Терените предвидени за озеленяване – общо – 84 674 кв.м: в гр. Поморие - 43735 

кв.м, в други населени места – 40 939 кв.м. 118 

 

Таблица 5.4.2. Регистър на терените, отредени за озеленяване в град Поморие 

Населено 

място 
Местонахождение 

Площ 

(кв.м) 
Вид терен 

Град Поморие 

ул. „Крайбрежна“, п-л 1 кв.234  2102 За озеленяване 

ул. „Княз Борис“, кв. „Свобода“, помпена  830 За озеленяване 

Малкото езеро, ул. „Европа“ 5795 За общ. парк 

Малкото езеро, Музей на солта - канала 

УПИ-ХУ1-кв.269 
4050 Озел. Пеш.обсл. 

Малкото езеро, УПИ-XV 6006 кв.269 159 За озеленяване 

ул. „Кн. Ал. Батенберг“, Малкото езеро/капката/  6897 За озеленяване 

до Роуз гардън, п-л II 5303 кв.263 170 За озеленяване 

до Роуз гардън, п-л III 5308 кв 264 686 За озеленяване 

ул. „Европа“, Малкото езеро  4505 За озел. 

ул. „Крайбрежна“, Малкото езеро  1629 За озеленяване 

ул. „Крайбрежна“, Малкото езеро  169 За др.вид Зел.пл. 

ул. „Крайбрежна“, Малкото езеро  692 Др.в.з.пл. 

ул. „Крайбрежна“, Стария град  1609 Др.в.з.пл. 

ул. „Кн.Борис“, Кротиря/ Марина холид.  1655 Др.в.з.пл. 

ул. „Кн. Борис“, кв. „Свобода“  1000 Др.вид. Зел.пл. 

ул. „Кн. Борис“  253 Др.озел. 

ул. „Кн. Борис“, кв. „Свобода“ пред бл.20 220 Озел.застр. 

Крйбрежна алея Кв.Св.Георги/Сънсет/  4080 Смесен начин 

 
118 https://www.pomorie.bg/registri/ 
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Населено 

място 
Местонахождение 

Площ 

(кв.м) 
Вид терен 

кв. „Св. Георги“, ул. „Кн. Борис“, Булгарплод 7234 ХР.РАСТ 

с. Белодол УПИ II кв. 11 1236 За озеленяване 

с. Гълъбец кв.34 УПИ XIX 4517 За озеленяване 

с.Лъка 

п-л X кв.9 865 За озеленяване 

п-л XII кв.9 2695 За озеленяване 

п-л I кв.26 440 За озеленяване 

п-л IX 298 кв.31 4051 За озеленяване 

с. Медово 

п-л I кв.34 4000 За озеленяване 

п-л II кв.36 3400 За озеленяване 

п-л 1 кв.36 720 За озеленяване 

п-л 1кв.37 580 За озеленяване 

с.Порой п-л I кв.11 1755 За озеленяване 

 п-л 1 кв.23 2590 За озеленяване 

 п-л ХV кв.14 3620 За озеленяване 

 п-л II кв20 10470 За озеленяване 

 

Общата площ на отредените терени е 43 735 м2. Ако всички предвидени зони за 

озеленяване се реализират по план до 2020 г., общата площ на зелената система в 

град Поморие ще нарасне до 16,48 ха, с което се осигурява нормативно 

необходимия минимум от 12 м2 / жител.  

Основната част от новопредвидените терени са концентрирани в кв. „Малкото 

езеро”, където са регистрирани и най-сериозните проблеми със зелената система в 

територията. Тук е предвидено изграждането на 7 от общо 19-те територии за отдих, 

като значителен дял от тях представляват парковите зони, разположени успоредно на 

морския бряг, по протежение на ул. „Крайбрежна”. Съхраняването и използването на 

визуалната връзка с морето е от съществено значение за създаването на паркова среда с 

високо качество и специфична идентичност. Нови 4 озеленени пространства се 

предвиждат в ж.к. „Свобода”, като всички те са концентрирани около ул. „Княз Борис 

I”. Така се подчертава тази важна комуникационна ос, свързваща старата част на 

Поморие от изток с по-новите квартали, разположени в западна посока. Тази идея се 

допълва от ново линейно озеленяване в района на „Старата ЖП гара”. Зелената система 

се завършва от още 4 новопредвидени паркови терени – два в местността „Ставрос” 

(около Музея на солта) и по един в кварталите „Старият град” и „Свети Георги” (м. 

„Южен плаж”). В регистъра са включени още три поземлени имота, които имат 

потенциал да се включат пълноценно в общата зелена система на града. 

В другия крайбрежен град Ахелой проблемът с озеленяването не е толкова 

остър и осезателен, както в Поморие. Причините за това основно са две: не само, че 

Ахелой има значително по-малко на брой обитатели (2310 д. към 2016 г.), а и според 

класификацията на населените места той спада към много малките градове у нас (с 

норматив за озеленяване 8 м2 / жител). Изчисленията сочат, че нормативно 

необходимият минимум от зелени площи в селището е едва около 1,9 – 2 ха.  

Проблемът със съществуващата зелена система в Ахелой произтича не толкова 

от недостатъчната й площ, колкото от недоброто й териториално разпределение. Тя се 
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изчерпва с един единствен терен, отреден за озеленяване. Едноименният парк 

„Ахелой” е разположен в централната градска част и се намира в добро състояние. Има 

изградена алейна мрежа с подновена настилка, детска площадка, снабдена със 

съоръжения, кътове за отдих и висока дървесна растителност. В центъра на парка е 

разположен Паметникът „Цар Симеон Велики”, а в дъното на озеленената площ се 

намира Храмът „Свето Възнесение Господне”. Въпреки много доброто състояние на 

озеленената площ, тя се отличава с два основни недостатъка. Първият от тях е свързан 

с факта, че теренът е ситуиран непосредствено на първокласен път от републиканската 

пътна мрежа I – 9 (E 87), който е носител на значителен трафик през летния сезон. На 

второ място следва да се отбележи отдалечеността на парка от по-периферните градски 

квартали, в които липсват алтернативни територии за отдих и рекреация. В резултат на 

това се регистрира недостиг на зелени площи в рамките на селището, който е особено 

осезателен през туристическия сезон, поради повишаването на броя на ползвателите. 

За разлика от разгледаните дотук две населени места, в последния трети град в 

общината – Каблешково не се наблюдава такъв дефицит на зелени площи. По 

подобие на Ахелой и тук нормативно необходимият минимум от терени за отдих е 

сравнително малък – около 2,3 – 2,4 ха. Но тези площи не са концентрирани в един 

единствен парк, а са разпределени относително равномерно в селищните граници. 

Зелената система в Каблешково включва общо 5 територии, отредени за озеленяване. 

Три от тях са ситуирани в Централната градска част (ЦГЧ), като едната е водеща и 

играе ролята на градска градина. Останалите две озеленени площи са развити под 

формата на линейно озеленяване, което чрез два своеобразни „зелени клина” разсича 

територията на града съответно в източна и в западна посока. Това осигурява по-

равностоен и равноправен достъп на всички обитатели до елементите на градската 

зелена система. Недостиг на озеленяване се усеща само в териториите за труд – около 

производствените зони и терените на бившите стопански дворове. Усещането за по-

богато озеленена среда в селището се допълва от факта, че то е разположено в 

подножието на естествена природна даденост – невисок хълм, който се извисява на 

север от града и участва активно в неговото силуетно изграждане. В северните, по-

силно залесени участъци на хълма е разположена Горска хижа, която е лесно достъпна 

от градската територия. 

Останалите 14 населени места в община Поморие са села и за тях е в сила 

нормативно определеният минимум за озеленяване – 4 м2 / жител. Тези селища се 

отличават със сравнително по-слабо развита зелена система, в сравнение с трите 

разгледани по-горе града.  

Причината за това е относително по-малката им площ и значително по-малкият 

брой на тяхното население. При подобен малък мащаб на населените места в общината 

изграждането и поддържането на публични зелени площи за ежедневен отдих на 

населението не винаги е ефективно и финансово оправдано.  

Само в четири от селата в община Поморие има ясно формирани озеленени 

площи за широко обществено ползване – Бата, Каменар, Страцин и Горица.  
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В централната част на село Бата е изградена малка паркова територия, която се 

намира в добро състояние. Тя е формирана около едно централно амфитеатрално 

пространство, обвързано с отделните кътове за отдих посредством геометрична алейна 

мрежа. Територията е изолирана от заобикалящите я комуникации чрез висока 

дървесна растителност. Малка зона за рекреация е изградена и в село Каменар. Тя е 

разположена непосредствено до футболното игрище и заедно с него участва много 

активно във формирането на зелената система на селището. Паркът се намира в добро 

състояние, оборудван е с необходимата паркова мебел, залесен е с едроразмерна дървесна 

растителност, алейната мрежа е подновена, осигурена е трайна тревна покривка. В централната 

част на село Страцин също има изграден малък парк за отдих на населението, но оценката на 

неговото състояние не е толкова висока. Налице е необходимост от подновяване на трайните 

настилки, парковата мебел, осветлението и огражденията на имота, с оглед постигане на нов 

качествен и съвременен облик на пространството. Последният терен за озеленяване е 

разположен в село Горица. Той е сравнително голям като площ, но се намира в крайно 

незадоволително състояние. Теренът се нуждае от цялостна реконструкция, за да може да 

изпълнява ефективно функцията „отдих”, за която е отреден.  

В останалите десет села в община Поморие зелената система е представена 

предимно от озеленяването в имотите на публичните сгради (кметства, училища, 

детски градини, сгради на религията и др.), които ще бъдат разгледани по-подробно в 

т.2.10.2 Озеленени площи за ограничено обществено ползване.  

За да компенсира липсата на озеленени площи за широко обществено ползване, 

община Поморие предвижда реализацията на нови терени за озеленяване в пет от 

десетте села – Гълъбец, Порой, Лъка, Медово и Белодол (Таблица 44). 

Общата площ на новопредвидените терени за озеленяване е 40 939 м2, с което не 

просто се достига, а и се надхвърля нормативно определения минимум от 4м2 / 

жител. Това важи в особено голяма степен за селата Порой, Лъка и Медово, в които са 

съсредоточени около 85% от отредените за озеленяване територии.  

Само пет от селата в общината не са включени в регистъра на зелените площи – 

Александрово, Козичино, Косовец, Габерово и Дъбник. Това са едни от най-малките 

населени места, в част от които изграждането и поддържането на големи публични 

озеленени площи би било неефективно и икономически нерентабилно. 

 

Улично озеленяване 

 

Към зелената система, предназначена за широко обществено ползване, освен 

парковете и градините, се включва и уличното озеленяване. То се предвижда с цел да 

се минимизира вредното екологично въздействие от автотранспорта върху 

прилежащата селищна среда, да се осигури по-благоприятен микроклимат и да се 

гарантират по-добри хигиенни условия за обитателите. Необходимостта от улично 

озеленяване е в пряка зависимост от степента на натовареност на пътните участъци и 

качественото състояние на пътната настилка.  
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Анализът на данните показва, че в най-неблагоприятна позиция по отношение на 

натоварване на пътните артерии са трите града в общината – Поморие, Ахелой и 

Каблешково. През Поморие и Ахелой преминава трасето на първокласен път от 

републиканската пътна мрежа – I – 9 (E 87) с направление Варна – Бургас, който е 

носител на сериозен транзитен трафик, особено през летния туристически сезон. Това 

оказва силно негативно въздействие върху прилежащата селищна среда и се явява 

основен източник на екологично натоварване в рамките на урбанизираните територии. 

С цел редуциране на вредното влияние на транспорта върху населените места са 

изготвени два нови парцеларни плана – ПУП – ПП за реализирането на обходни 

трасета на градовете Поморие и Ахелой. По този начин ще се намали негативното 

въздействие върху селищната структура и ще се подобрят екологичните параметри на 

средата в двата крайбрежни града. До окончателното реализиране на обходите обаче, е 

необходимо да се предприемат мерки по благоустрояване и озеленяване на 

съществуващите комуникационни трасета и редуциране на вредното влияние от 

транспортното натоварване.  

Сходна е ситуацията и в град Каблешково, който се явява пресечна точка на 

трасетата на двата третокласни пътя в общината: път III – 6009 (с направление изток – 

запад) и път III – 906 (с направление север – юг). Освен че поемат основната част от 

автомобилния поток между селищата в община Поморие, тези две комуникации са 

носители и на сериозен транзитен за територията трафик. Те са съставна част от т.нар. 

„северен обход на Бургас”, който през последните години успешно поема 

автомобилния поток от АМ „Тракия” към крайбрежните градове, разположени на север 

от Бургас. За целта се използва транспортното направление Миролюбово – Изворище - 

Каблешково, което на територията на град Каблешково се разклонява към Ахелой (по 

път III – 6009) или към КК „Слънчев бряг” (по път III – 906 до разклона за път III – 9061 

при село Тънково). Това довежда до транспортно облекчаване на областния център 

Бургас, за сметка на значително натоварване на Каблешково, който изпълнява 

кръстопътна роля в тази транспортна схема. И тук (подобно на Поморие и Ахелой) е 

необходимо да се предприемат мерки за ограничаване на вредното въздействие от 

автотранспорта върху селищната среда със средствата на уличното озеленяване и 

благоустрояване. 

Останалите 14 населени места в община Поморие са по-слабо натоварени в 

транспортно отношение. Автомобилният трафик е със значително по-малки размери и 

не създава големи затруднения във функционирането на селищната структура. 

Основният екологичен проблем в тези селища е свързан с недоброто състояние на 

пътната настилка, което оказва вредно влияние върху прилежащите територии, дори 

и при слабо натоварване на комуникационните трасета. Поради това и тук е 

необходимо изграждането и поддържането на адекватно улично озеленяване като 

основен елемент на зелената система в малките населени места. 

Управлението и поддържането на зелената инфраструктура подобрява 

качеството на живот на населението, чрез осигуряването на околна среда с добри 

качества, където хората живеят и работят; подобрява биоразнообразието, например 

чрез осигуряване на връзка между зелените площи, чрез което се осигурява мобилност 
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на представителите на фауната; подпомага смекчаването и адаптирането към 

климатичните промени, чрез намаляване риска от наводнения, пречистване на въздуха, 

намаляване на ерозията на почвата и др.; осигурява възможност за развитие на 

устойчив туризъм и развитие на свързаната с това икономика и заетост на населението. 

Необходимо е да се реализира концепция за развитие на зелената система на 

общината, като изяви извънселищни територии и природни дадености с рекреационен, 

познавателен или природозащитен потенциал и създаде естествена и мотивирана 

връзка във функционално, обемно-пространствено, ландшафтно и паркоустройствено 

отношение с разположените в близост селищни територии и туристически или 

културни обекти. 

 

5.5. Условия за развитие на туризма 

 

Туристически ресурси 

 

Община Поморие разполага с широк спектър от туристически ресурси 

обосноваващи водещата роля на туризма за развитието й. Превръщането на туризма във 

фактор за икономически растеж изисква задълбочено проучване на различните видове 

ресурси, определяне на различните форми и възможните локализации за реализирането 

му, както и на строги принципи и правила при експлоатацията на туристическите 

ресурси с оглед на съхранението им и устойчивото развитие на общината.  

Доброто местоположение и връзки със съседни общини, излазът на Черно море, 

допринасящ за благоприятните климатични и географски условия, богатството на 

природното и културното наследство, производството на вина и други напитки са 

предпоставки за развитие на конкурентноспособни и устойчиви форми на туризъм, 

както на традиционния морски туризъм, така и на алтернативните форми на туризъм – 

балнеолечебен, културен, екологичен, селски, ловен, винен, религиозен, орнитоложки, 

фото и други.  

В общината има наличие на разнообразни ресурси с природен характер – море, 

плажна ивица, защитени територии и природни забележителности, язовири, реки, езера 

и други.  

Чрез Черно море общината има достъп до морска вода, която е важен природен 

ресурс съдържащ натриеви и магнезиеви соли и лечебна сероводородна кал - 

предпоставка за развитие на морския и лечебен туризъм. Приливно-отливните 

колебания на водното ниво са от 3 до 10 см, а сезонните колебания са до 20 см. 

Средната юлска температура на водите е 22-24°С. През зимата температурата е 6-8 °С. 

Водите на Черно море са слабо солени в сравнение с водите на Световния океан. 

Морският бряг е нисък, песъчлив, с напълно открит хоризонт на изток и запад. Общата 

площ на плажовете в община Поморие е 268 дка (по данни на общинската 

администрация). Оразмерено спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и 
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нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, касаеща 

морските плажове – 8кв.м/ч и 12кв.м./ч за плажове над 100 000кв.м., се получава 33 500 

души капацитет на плажната ивица в общината. 

През 1998 г. гр. Поморие е удостоен с награда „Син флаг“ и от тогава е редовен 

участник в кампанията за осигуряване на чисти и безопасни плажове с грижа за 

околната среда. В тази връзка се извършват анализи по показателите: температура, 

цвят, мирис, рН, разтворен кислород, амониев азот, нефтопродукти , плаващи примеси. 

Качеството на морската вода отговаря на изискванията (европейски и български).  

Поморийското езеро заема площ от 850 ха и е на 2 км северно от гр. Поморие. 

Разположено е успоредно на брега на Черно море, от което го отделя ниска пясъчна 

коса с дължина около 7 км и ширина до 100-200 м. Равнището на Поморийското езеро е 

средно с 0,6-0,7 м по-ниско от равнището на морето. Изпарението от езерото превишава 

3-4 пъти естествения приток на вода. Притокът на вода се регулира чрез изкуствен 

канал с шлюз, като свързва южната част на езерото с Черно море. Бреговете са 

укрепени с насипи, а на места и със стени. Основната част от Поморийското езеро е 

открита водна площ без растителност. Част от езерото е превърната в солници, където 

годишно се добиват около 6 000 т морска сол. Поморийското езеро е практически 

запазено от замърсяване.  

Общината е богата и на туристически ресурси свързани с антропогенната 

дейност – недвижими културни ценности, нематериални ценности- традиции и обичаи, 

винарски изби и спортно-развлекателни комплекси, екопътеки, туристически маршрути 

и други.  

В общината има разнообразие от недвижими културни ценности свързани с 

археологически разкопки, сгради и ансамбли от различни исторически периоди, църкви 

и храмове, музеи, паметници, спортни обекти и други. 

Природни дадености и забележителности са предпоставка за развитие на 

различни форми на туризъм:  

Морски – използващ плажната ивица в гр. Поморие и гр. Ахелой.  

Балнеоложки, СПА и уелнес – използващ лечебната кал и луга от Поморийско езеро в 

гр. Поморие и находищата на термоминерални извори в района на с. Медово и с. 

Каменар.  

Горски рекреационен туризъм (геомедицински туризъм и геотуризъм)- използващ 

специфичната геоложка среда, панорамни гледки и рекреационния потенциал на 

ландшафта с фокус в района на горите при с. Горица и с. Козичино.  

Ловен - на територията на Поморийски район има добри възможности за развитие на 

ловен туризъм, който е в обхвата на ДЛС „Несебър“.  

Риболовен - наличието на язовир Порой и Ахелой на територията на Поморийски 

район дава добри възможности за развитие на риболова. Във водите на Черно море 

може да се осъществява риболовна дейност.  
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Екологичен – свързан с богатството от природни забележителности и защитени 

територии и зони по Натура 2000. Тези територии обхващат части от землища на почти 

всички населени места в общината.  

Орнитоложки – в района на Поморийското езеро.  

 

Туристическите ресурси свързани с антропогенната дейност създават 

предпоставки за развитие на следните форми на туризъм:  

Селски – базиран на елементите на нематериалното културно наследство, местните 

традиции фолклор и бит, съхранената автентична селищна среда (Козичино, Порой, 

Гълъбец, Горица).  

Културно-познавателен – свързан с богатството на НКЦ и археологически обекти и 

нематериални ценности, концентрирани в гр. Поморие и гр. Каблешково.  

Религиозен – свързан с посещение на обектите свързани с религията, които обхващат 

почти всички селища от общината.  

Спортен – практикуване на различни спортове: голф, пешеходни и велосипедни 

преходи, мотокрос, автомобилизъм, футбол, тенис, яздене на коне, ветроходство, 

основно в по-големите селища от общината.  

Яхтен - възможностите за плаване във водите на Черно море, чрез пристанището в гр. 

Поморие.  

Винен – свързан с налични винарски изби и възможността за дегустация на вина и 

други напитки произведени от грозде. Те са локализирани в гр. Поморие и гр. 

Каблешково.  

Комбинацията от различните туристически възможности позволява да се 

намали прекомерната експлоатация на селищата разположени на първа линия до 

морето (Поморие и Ахелой) и да се използва туристическия ресурс в дълбочина на 

общинската територия, чрез развитие на различни алтернативни форми на 

туризъм. 

 

Общинска политика в сферата на туризма 

 

Според Световната организация по туризъм развитието на специализираните 

видове туризъм е логична и желателна стратегия за страните от Балканския регион. Тя 

би могла да допринесе за удължаване на туристическия сезон, за създаване на 

допълнителна заетост и разширяване на обхвата на районите и броя на общините, 

занимаващи се с туризъм.  

Не е достатъчно развита маркетинговата, рекламната и информационната 

дейност. Незадоволително е представянето на община Поморие - на местата за 

настаняване, на природното и културното наследство - както в интернет, така и в 
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различни, ползвани от потенциални инвеститори или потребители бази данни. 

Информационно осигуряване на местната туристическа политика също е недостатъчно 

- пазарни проучвания, наблюдения на туристическото търсене, инвентаризации на 

атракциите и съоръженията и др.  

Друг основен проблем за местното население от община Поморие е опазването 

на културната идентичност, традиционните и старинните занаяти, какъвто е и 

ръчното производството на сол. 

Съществен проблем за качеството на предлагания туристически продукт в 

Община Поморие има компетентността и уменията на туристическия персонал. В 

много от туристическите дейности и услуги те се оценяват като незадоволителни и не 

добри. Необходимо е повишаване на професионалната подготовка на заетите в туризма 

в общината в следните области - продажби и маркетинг, чужди езици, информационни 

технологии /работа с компютър/, счетоводство, обслужване на клиенти, стратегическо 

управление и планиране, резервации, понятие за туристическия продукт, закони и 

законодателство, управление на човешките ресурси, анимация и др. Предлага се 

организирането на учебни пътувания и кратки курсове за обучение.  

За развитието на туризма, като приоритетен отрасъл на Община Поморие, 

местната администрация е разработила Програма за развитие на туризма 2021-2027 

г. Програмата представлява платформа за координирани съвместни действия на всички 

заинтересовани от туризма страни за развитието на туристическия потенциал на 

общината.  

Програмата съдържа Ситуационен план на Община Поморие за възстановяване 

на сектор „Туризъм“ от кризата „COVID – 19“. Определени са три аспекта на 

въздействие:  

1. Утвърждаване на конкурентоспособността, ефективността и привлекателността на 

Община Поморие, като балнеоложки и морски център с акцент удовлетворяване 

интересите на местното население, следвайки концепцията за устойчиво развитие в 

туризма; 

2. Привличане на нови туристи – изисква се полагане на системни и целенасочени 

усилия по отношение задържането и увеличаването на броя на вече съществуващите 

посетители; 

3. По-пълно удовлетворяване потребностите на лоялните посетители – посоченият 

аспект изисква усилия в насока увеличаване интензивността на потребяваните 

туристически услуги, посредством непрекъснатото им подобряване и насърчаване на 

нововъведенията. 
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5.6. Влияние на глобалните климатични промени, природни бедствия 

и рискови територии 

 

България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към 

изменението на климата (главно чрез повишаване на температурата и интензивни 

валежи) и към нарастващата честота на екстремни събития, свързани с изменението на 

климата, като суши и наводнения. Рисковете, причинени от явления, свързани с 

изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят 

значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета както на 

национално, така и на трансгранично равнище. В научната общност съществува 

консенсус, че изменението на климата вероятно ще увеличи честотата и величината на 

екстремни метеорологични явления. През последните десетилетия тази честота в 

България се е увеличила значително.  

 

Фигура 5.6.1. Територии под заплаха и риск в Югоизточен район119 

 

 

Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни 

валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. 

 
119 Източник: АНКПР 
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Уязвимостта на населението и икономиката на България към въздействията на 

климатичните промени се усилва от относително високата степен на бедност в най-

засегнатите райони, продължаващата концентрация на населението на страната в 

няколко индустриални и градски района и различните последици от прехода от 

държавно-контролирана икономика към свободна пазарна икономика. Все повече 

доказателства сочат, че икономическите загуби от бедствия, свързани с метеорологични 

и климатични условия, също нарастват.120 

 

Нарушени територии за възстановяване 

 

Към тях се отнасят естествени геоложки тела и терени, които са с променена форма 

вследствие антропогенни дейности. В таблица 51 привеждаме данни за находищата и 

техния статус. 

 

Таблица 5.6.1. Находища на полезни изкопаеми на територията на Община Поморие 

Находища Статус 

„Каменар“ – с открита експлоатация 
Със затихваща функция – по взривен 

начин 

„Порой“ – с открита експлоатация В експлоатация – по взривен начин 

уч. „Черно море 2“ – с подземна 

експлоатация 
В експлоатация 

уч. „Сейменлийски“ – подземен добив В ликвидация и рекултивация 

Уч. „Сейменлийски“ – открит добив В рекултивация 

 

Нарушени терени в община Поморие във връзка с дейността на мина „Черно 

море“: Два от участъците са в експлоатация, а за два се провеждат рекултивационни 

дейности. Отпадъците от открития добив (кариерите) се използват за обратни засипки 

при рекултивацията на нарушените терени и възстановяване на почвите. 

 

Рискове от природни бедствия и аварии 

 

Анализирайки статистическите данни за станалите природни бедствия в 

България, става ясно, че територията на нашата страна, в частност на Община Поморие 

е най-уязвима по отношение на появата на земетресения, наводнения и горски пожари, 

следвани от вятърни бури и свлачища. Според „Карта на сеизмично райониране на 

Република България“ (ДВ, бр. 102/2005 г.), районът на Община Поморие попада в 

 
120 Източник: Национална Стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 

2030г. 
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район с интензивност VІІ-та степен по скалата на Медведев, Шпонхоер, Карник 

/МШК/, със сеизмичен коефициент – 0.10. Районът може да се характеризира като 

устойчив в сеизмично отношение.  

 

Физико-геоложки процеси и явления: Развитието на тези процеси застрашава 

сигурността на селищата, курортните комплекси, пътища, ж.п. линии, нанася 

щети на обработваемите земи и създава риск за живота и здравето на хората.  

 

Морска ерозия (абразия): Сериозен проблем е предпазването на бреговата ивица от 

морска ерозия (абразия) чрез ограничаване на свлачищните процеси. Свлачищата и 

морската абразия се причисляват към групата “природни бедствия”. Развитието на тези 

процеси застрашава сигурността на селищата, курортните комплекси, пътища, ж.п. 

линии, нанася щети на обработваемите земи и създава риск за живота на хората. 

Южните брегове край Сарафово – Поморие и край Ахелой са подложени на морска 

абразия механичен тип, чието действие води до активизиране на свлачищата, които са 

развити почти по целия бряг. Всичките са съвременни, с периоди на стабилизация и 

затихване, които се редуват с активно и бързо придвижване на земните маси към 

морето. Последен такъв случай е наблюдаван през април 1997 г. край Ахелой. В района 

на Поморие имат място и щормове, които се проявяват с различна повторяемост и сила.  

Към групата на внезапно действащите процеси на територията на общината се 

отнасят множество прориви на подземни води в минните разработки.  

Във връзка с опазване на земните недра основен проблем се явява незаконния 

добив на подземни богатства – пясъчни плочи (скално-облицовъчен материал), 

мраморизирани варовици, пясък от коритото на реки и скален материал (технологичен 

отпадък). След влизането на Закона за подземните богатства техният добив трябва да 

става по реда и съответните процедурите, посочени в него. 

Риск от наводнения: Данни за природни бедствия по Българското Черноморие 

има още от древността. Сред примерите за заличени селища от наводнения са Анхиало 

при Поморие. Днес морските наводнения са третите по значимост, като гр. Поморие 

е най- засегнатото туристическо място, като всяко от регистрираните морски 

наводнения е причинило щети от над 100 хил. лв. Потенциалният риск от подобни 

наводнения се дължи на ниския морски - бряг на север и юг, силно увеличилите се 

жилищни комплекси в ниските части на града, както и увеличаването на броя на 

летовниците през летния сезон. Градът има остаряла концепция за защита на морския 

бряг. Къмпинг „Ахелой“, попада в територия с висок потенциален риск от наводнения. 

Наводнението от 02-04.09.1999 г. е взело четири жертви и е нанесло щети за 2 942 000 

лв. Зоните при моста на реката при с. Медово, както и територията при устието на 

реката - от моста при гр. Ахелой до вливането на реката в морето е с риск от 

наводнения поради най-силна, V-степенна, поройност на р. Ахелой в този участък 

и голяма концентрация на туристи през летния сезон.  
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Следвайки детайлната информация, предоставена в План за управление на риска 

от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г., би 

могло да се обобщи за територията на Община Поморие следното:  

Налице са площи, които са потенциално заливни: Площи на заливане в 

населени места, включени в РЗПРН, източник - Код на РЗПРН 

BG2_APSFR_BS_07- населено място Поморие и BG2_APSFR_BS_06- населено 

място Ахелой.  

 

Предприети са превантивни действия от Община Поморие, които целят 

стабилизиране на компонентите на околната среда:  

• Изграждане, реконструкция и ремонт на защитна дига, предпазваща жилищна 

зона по ул. „Морска“ - кв. „Свети Георги“ на гр. Поморие, Община Поморие. 

• Приоритетна ос 1: “Устойчиво интегрирано градско развитие“, Операция 1-4 

„Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161P0001/1.4-06/2010 

„Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 

градските агломерации“.  

• Изготвяне и реализиране на проект за брегоукрепване на нос „Лахана“ и 

къмпинг – гр. Ахелой.  

 

Замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени 

мерки за тяхното възстановяване 

 

Рекултивация на старо депо: На територията на община Поморие, южно от с. 

Каменар, с намира Депо „Каменар“, което е със спряна експлоатация, считано от 

16.03.2015 г. съгласно Заповед № РД-25/27.02.2015 г. на Директора на РИОСВ – Бургас. 

По времето на функционирането си то е обслужвало следните населени места: гр. 

Поморие, с. Каменар, с. Лъка, гр. Ахелой, с. Горица, гр. Каблешково, с. Гълъбец, с. 

Порой, с. Александрово, с. Медово, с. Косовец, с. Белодол, с. Бата, с. Габерово, с. 

Дъбник и с. Страцин, като на него са депонирани ТБО и производствени неопасни 

отпадъци, които не подлежат на преработка. Депото е с изчерпан капацитет.  

През 2018 г. са освободени 22 146 лв. от натрупаните средства по чл.60 от ЗУО 

на община Поморие за направени разходи по възникнала авария – запалване на 

отпадъците на депо Каменар.   

Община Поморие стартира дейности във връзка със закриване и рекултивация на 

депо „Каменар“. Рекултивацията на депа за неопасни отпадъци (ДНО). През 2020 г. с 

Решение №173/27.05.2020 г. на ОС Поморие е одобрено задание за изработване на ПУП 

– план за регулация и застрояване, обхващащ терените предвидени за рекултивация. 

Сключен е договор между МОСВ и община Поморие за предоставяне на БФП по 

ОПОС 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и КФ на ЕС по процедура чрез директно 
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предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушаване на правото на ЕС по дело C-145/14“ на бенефициент община 

Поморие. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

ЗОП с предмет „Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) за обект 

„Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с. 

Каменар, община Поморие“ е избран изпълнител ДЗЗД „Алекария 2020“, като 

общината има сключен договор с рег. №Д-437/22.10.2020г. с избрания изпълнител. 

Въпреки, че срокът за приключване на проекта е 20.05.2022 г. дейностите по 

проекта приключват по-рано - в края на 2021 г. община Поморие. Общата 

рекултивирана площ е близо 60 дка. Предстои  биологична рекултивация, която ще се 

извършва в продължение на три години, чрез затревяване и запръстяване на терена.  

 

Нерегламентирани замърсявания: Контролните звена към общинската 

администрация извършват текущ контрол във връзка с установяване на 

нерегламентирани замърсявания, както и по сигнали на граждани относно нарушения 

по ЗУО, подзаконови нормативни документи и общински наредби по управление на 

отпадъците. Община Поморие ежегодно прави оценка на възникнали нерегламентирани 

замърсявания на територията на общината и се изготвя план за поетапното им 

почистване. През 2019 г. са проверени площадките на територията на община Поморие, 

на които се извършват дейности с отпадъци. Контролните звена към общинската 

администрация са изготвили 23 предписания за почистване на замърсени с отпадъци 

райони в землищата на гр. Поморие и гр. Ахелой.  През 2020 г. са почистени замърсени 

терени в урбанизираните части на гр. Поморие – местност „Хонят“ в близост до 

Поморийското езеро, местност „Палеокастро“, както и каналът, свързващ Поморийско 

езеро с Черно море.  

 

5.7. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Изводи 

• Климатът има преходно-средиземноморски характер 

• Плажната ивица на община Поморие е уникална поради финия черен пясък, 

който е типичен само за този регион. Морското дъно пред бреговата линия е 

полегато и почти равно. 

• Цялата територия на общината попада към Черноморския водосборен басейн. 

• Богат и красив релеф на Поморие с уникално съчетание на морски и планински 

ресурс, флора и фауна.  

• Разнообразният релеф и климатичните условия са само част от природните 

предпоставки са изключително богатото и уникално разнообразие на видове, 

местообитания и ланшафти на територията на Община Поморие. Поморийско 

езеро; 
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• Активни действия от страна на общинската администрация за превенция риска 

от природни бедствия.  

• Зони от канализацията с чести аварии; 

• Засиленото човешко присъствие в защитените територии (безпокойство на 

птици и бозайници) и навлизане на чужди и инвазивни видове; 

 

 

Потенциал за развитие 

• Доизграждане на канализационната система. 

• Доизграждане и развитие на зелената система в населените места чрез нови 

зелени насаждения край улиците с цел намаляване праха и влажността на 

въздуха. 

• Изграждане на инфраструктура за развитие на алтернативни форми на туризъм 

на територията на общината.  

• Използване на финансовите инструменти на ЕС, за решаване на проблемите, 

свързани с опазването на околната среда; 

• По-висока енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни 

източници; 

• Ангажиране на бизнеса в усилията за опазване на околната среда; 

• Въвеждане на иновативни технологични решения, по-специално в енергийния 

сектор; 

• Въвеждане на ефективни, съвременни техники, прилагани по отношение на 

околната среда; 

• Използване на териториите със запазена „чиста“ околна среда за развитие на 

рекреативна дейност и биоземеделие. 
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Раздел VI. Анализ на административния капацитет на общинската 

администрация 

 

 

6.1. Местно самоуправление 

 

Местното самоуправление в община Поморие се осъществява от Общински 

съвет и Общинска администрация. 

 

Общински съвет 

 

Общинският съвет - Поморие функционира, съгласно приет Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, , неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /на основание чл.21, ал.3 от 

ЗМСМА/. Общинският съвет – Поморие се състои от 21 общински съветници. За 

мандат 2019-2023г. са сформирани 6 постоянни комисии, които работят в следните 

направления:121  

• Комисия по законност и обществен ред 

• Комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална 

политика 

• Комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска 

собственост 

• Комисия по финанси и европейска интеграция 

• Комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци 

• Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество. 

 

Общинският съвет приема и одобрява Плана за интегрирано развитие на 

общината. 

 

Общинска администрация 

 

Община Поморие е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град 

Поморие, ул. „Солна“ №5. Град Поморие е административен център на Община 

Поморие. 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 

 
121 Източник: https://ospomorie.bg/komisii-2/ 
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Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейности по административното 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.  

Организационната структура на Общинската администрация в Община Поморие 

се урежда в Устройствения правилник на Общинска администрация - Поморие122, в 

който е разписана организацията на дейностите и функционалните задължения на 

административните звена. Ръководството на общината се състои от кмет, заместник-

кметове (2), кметове на населени места (10) и кметски наместници (6). 

 

Фигура 6.1.1. Административна структура на Община 

Поморие.123 
Структурата на общинската 

администрация, 

разпределението на 

дейностите и 

отговорностите на екипа на 

кмета и служителите на 

всички нива на общинска 

администрация са 

съобразени с потребностите 

на общността, наличните 

човешки ресурси и 

капацитет за предоставяне 

на качествени услуги на 

гражданите, осигуряване на 

благоприятна бизнес среда и 

добри условия на живот. 

 
 

Човешки ресурси 

 

Изпълнителен орган на държавната и местна политика по предоставяне на 

услуги на гражданите и бизнеса е Кметът на Общината. Той ръководи дейността на 

администрацията на Община Поморие чрез собствени актове. Общинската 

администрация е обща и специализирана. Броят на служителите в Общинската 

администрация е общо 198 души. 

Отговорностите и пълномощията на длъжностните лица в Общината са 

определени и подробно описани в техните длъжностни характеристики и в следните 

нормативни документи: Устройствен  правилник на община Поморие; Харта на 

клиента; Етичен кодекс на общинския служител; Инструкция за пропускателния режим 

в сградата на община Поморие; Вътрешни правила за административното обслужване; 

 
122 Източник: https://www.pomorie.bg/new/wp-

content/uploads/2020/04/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-.pdf 
123 https://www.pomorie.bg/administratsiya/struktura/ 
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Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни; Инструкция за 

организация на деловодната дейност и общинския архив; Технологичните карти на 

услугите и др. 

Развитието и утвърждаването на административния капацитет е основен фактор 

за постигане на стратегическите цели на управлението на общината; изграждане на 

адекватна и ефективна система за планиране и контрол на изпълнението; 

усъвършенстване на организацията по административно обслужване и 

документооборота в администрацията; откритост и достъпност на дейността на 

администрацията. 

Повишаването на ефективността на работа на местната администрация е от 

важно значение за развитието на община Поморие и се свързва с по-добра 

конкурентоспособност на общината в национален и европейски контекст. 

Административният капацитет на общинските служители се поддържа ежегодно от 

обучения по различни теми, повишаващи управленския и административния капацитет 

на персонала на Общината, включително за разработване и управление на проекти. 

Много от служителите на община Поморие вземат участие в обучения, организирани от 

Института по публична администрация, както и от други обучителни организации. Тези 

обучения се планират на базата на предварително извършен анализ на потребностите от 

страна на служителите. 

Подобрените лична и екипна ефективност, лидерски и комуникационни умения 

на служителите от общинската администрация се очаква да окажат положително 

въздействие върху цялостното функциониране на местната структура за управление и 

да продължават да подобряват нейния облик в бъдеще. Целесъобразно е служителите 

от общинската администрация да продължат да се включват в инициативи и дейности 

за професионално развитие и в бъдеще. 

Всички служители имат достъп до интернет, а техническото обезпечаване е 

добро. Общината разполага с достатъчно административен капацитет и технически 

ресурс за обезпечаване на дейностите си. Общинската администрация при 

осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, 

равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и 

ефективност. 

 

Административно обслужване 

 

През периода 2014-2020г. приоритет е повишаване на административния 

капацитет и оптимизиране организацията на работа в администрацията, вкл. към 

подобряване на институционалната среда чрез предоставяне на достъпни електронни 

услуги. Подкрепят се дейности за развитие на по-ефективно взаимодействие на 

общинската администрация със структурите на гражданското общество. 

На страницата на община Поморие в интернет се поддържат публични регистри: 

Регистър за търговските дружества с общинско участие; Регистър на декларациите по 

ЗПКОНПИ по чл.35 ал.1 т.1 и т.3; Регистър на минималните помощи; Регистър на 
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общински детски градини и ЦПЛР-ОДК; Регистър на спортните клубове; Регистър на 

зелените площи и др. 

Община Поморие се включи към Единния модел за заявяване, заплащане и 

предоставяне на електронни административни услуги, като е започнало предоставяне 

на електронни услуги, предоставяни от дирекцията към Единен портал за достъп до 

електронни административни услуги, разработен от ДАЕУ. С модернизиране на 

административните услуги, общинска администрация Поморие предлага обслужване на 

граждани онлайн – чрез Портал за електронни административни услуги всички 

граждани могат да подадат своето искане за определен вид услуга. Пандемията показа 

колко важни са цифровите активи и как мрежите, свързаността, данните и добрите 

цифрови умения поддържат икономиката и обществото и Община Поморие успешно се 

адаптира към таи реалност. Цифровите технологии ще продължат да играят ключова 

роля за икономическото възстановяване. 

Въведени са 85 вида електронни услуги, достъпни на електронната страница на 

Община Поморие чрез Портал за електронни административни услуги на ДАЕУ 

По електронен път се осъществява:  

• Прием в първи клас 

• Местни данъци и такси 

• Деловодна справка 

• Услуги туризъм 

• Анкетна карта за проучване на удовлетвореността 

Това дава възможност на потребителите на административни услуги да подават 

своите заявления не само на гише, а и по електронен път. Въведена е разширена 

деловодна справка – информационна услуга, достъпна на общинската електронна 

страница, която показва всяка стъпка при изпълнението на подадените заявления. 

Работата на общинските служители е напълно прозрачна и проследима. 

Въведена е услуга за онлайн проверка и онлайн плащане на данъчни 

задължения. Обновена е официалната електронна страница на администрацията, като е 

подобрена нейната достъпност, функционалност и естетичен вид. 

В Община Поморие е изграден и успешно функционира Центъра за 

административно обслужване (ЦАО). ЦАО е ситуиран на принципа на изнесени 

работни места на служителите от специализираната администрация. 

За популяризиране на Община Поморие, като туристическа дестинация е 

разработен туристически уеб-сайт - www.pomorietourism.bg 

 

6.2. Политики, програми и проекти 

 

Планова обезпеченост 

 

В община Поморие основните области на политика са обезпечени с програмни 

документи за периода 2014-2020г.  

За програмния период 2021-2027г. са актуални следните документи: 
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• Общ устройствен план на Община Поморие – предварителен проект 

• Генерален план за организация на движението с транспортно-комуникационна 

схема за гр. Поморие; 

• Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019г. – 2023г. 

• Стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и младежка политика“ за 

развитие, управление на физическото възпитание и спорта и инвестиране в 

младежта на Община Поморие; 

• Програма за развитие на туризма в община Поморие 2021-2027 г.   

• Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива в община Поморие 2014-2024; 

• Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в община Поморие 2020-2023; 

 

На интернет страницата на Община Поморие редовно се публикуват годишни 

програми и отчети за реализирането на политиката на местната администрация. 

 

Капацитет за реализация на проекти 

 

Общината разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на проекти.  През анализирания 

период е подобрено е качеството на работа в община Поморие, административния 

капацитет и професионалната компетентност на служителите за управление на проекти 

по европейските фондове. Създадена е много добра организация за планиране и 

реализиране на проекти, вътрешен мониторинг и контрол, привличане на средства от 

фондовете на ЕС и други програми, както и за прилагане принципите на 

стратегическото планиране и програмиране. През периода са реализирани или са в 

процес на реализация проекти над 37 проекта, в които община Поморие е бенефициент 

и са финансирани чрез оперативните програми през периода 2014-2020 г. 

 

Гражданско участие и партньорства  

 

В община Поморие участието на гражданите и организациите на гражданското 

общество в процесите на мониторинг и контрол върху изпълнението на общински 

политики се възприема от значителна част от местната общност като фактор от 

решаващо значение за прозрачно и отговорно местно самоуправление, работещо в 

интерес на общността. В община Поморие значителна част от местната общност 

участва активно в процесите на местното развитие. Местната власт в община Поморие 

е отворена за граждански инициативи и подкрепя под различни форми местните 

граждански организации и търси подкрепата им при решаването на важни за общността 

проблеми. Взаимоотношенията между Община Поморие и структурите на 

гражданското общество и гражданите са базирани на доверие и взаимно зачитане. Това 

предпоставя повишаване степента на гражданската активност и мотивира 

представителите на гражданското общество да участват в местното самоуправление. 
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На територията на община Поморие осъществяват дейност неправителствени 

организации, разполагащи с необходимата експертиза, което е предпоставка за 

разширяване на експертния потенциал на местно ниво. Местната власт не използва в 

пълна степен този потенциал, който би бил изключително полезен при 

осъществяването на общинските политики. Необходимо е Община Поморие да 

привлече експерти на местно и регионално ниво като активни партньори при 

планирането, формулирането и реализирането на общинските политики.124 

По проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и 

бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“, №BG05SFOP001-

2.009-0017, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ са разработени и 

приети следните документи: 

• Механизъм осигурява възможност за насърчаване на участието на гражданите и 

структурите на гражданското общество в процесите на формулиране и 

изпълнение на: Политика за местно развитие, Социална политика и Политика за 

опазване на околната среда. Той може да бъде приложен за провеждането на 

ефективен мониторинг и контрол от гражданското общество върху 

изпълнението на всички общински политики на община Поморие. Успешното 

му прилагане зависи от активното взаимодействие на Община Поморие с 

гражданите, структурите на гражданското общество и бизнеса. 

• Тристранно споразумение за спазване правилата и разпоредбите на Механизма 

за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински 

политики в община Поморие между Община Поморие, Неправителствен сектор 

и Бизнес сектор.125, между Община Поморие, Сдружение „Хотели и ресторанти-

Поморие“ (представител на бизнес сектора) и Народно читалище „Просвета 

1888“-Поморие (представител на НПО сектора). 

 

Към Община Поморие функционират следните структури: 

• Консултативен съвет по икономическо развитие в Поморие;  

• Консултативен съвет за Поморийско езеро; 

• Обществен съвет по спорта – Община Поморие. 

 

Местни инициативни групи 

 

Местна инициативна група (МИГ - Поморие) и Местна инициативна рибарска 

група (МИРГ – Поморие) са форми на публично-частно партньорство, учредено и 

регистрирано по ЗЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност, 

имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР) на определена територия. Подходът ЛИДЕР 

представлява интегриран подход, основан на териториален принцип, който има за цел 

 
124 Източник: Механизъм за граждански мониторинг и контрол при изпълнението на три общински 

политики в община Поморие 
125 https://www.pomorie.bg/60143/60143/ 
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да идентифицира конкурентните предимства на дадена територия и да предложи 

ефективна стратегия за нейното развитие. 126 

 

6.3. Оценка на състоянието на административните сгради 

 

В общински имота са настанени териториални структури на държавни 

институции – Районен съд Поморие, Агенция за социално подпомагане, ХЕИ, РЗОК, 

Бюро по труда,  които по закон не заплащат наеми. 

Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на 

територията на кметствата. Причина за липсата на интерес за голямата част от 

помещенията е лошото им състояние. Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт, 

от ремонти на покриви и укрепване. 

Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по кметствата. 

В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Нецелесъобразна на 

този етап е продажбата на тези имоти. Училищните сгради са с големи прилежащи 

терени  и са разположени в централната част на населените места.   В перспектива 

може да възникне необходимост от учебни заведения, която, при извършено 

разпореждане със сега съществуващите имоти, да не може да бъде удовлетворена. Те 

представляват фонд с потенциал за използване за други обществено полезни нужди 

след реконструкция. В тях могат да бъдат развивани дейности от сферата на  

социалните услуги, производствени, обслужващи туризма (напр. младежки хостели) 

или други дейности, допринасящи за стабилизирането и развитието на населеното 

място. 

Община Поморие има нужда от придобиване от на следните видове имоти: 

• Жилищни имоти- социални жилища - за реализиране на социалната политика на 

община Поморие за настаняване на нуждаещи се граждани.  

• Обществено обслужващи площи - с цел подобряване на административното 

обслужване на гражданите в общината и предвиждането да се изнесат 

определени административни услуги в административни центрове извън 

сградата на общинска администрация. 

• Други според спецификата на съответното населено място. 

 

Общината ще придобива новите  имоти чрез: ново строителство; отстъпване на 

право на строеж върху терени общинска собственост срещу обезщетение с части от 

новопостроената сграда; закупуване; безвъзмездно предоставяне на общината на имоти 

държавна собственост; реализиране на публично частни партньорства в областта на 

строителната концесия; други способи позволени от закона.127 

 

 

 
126 https://www.mig-

pomorie.eu/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5/ 
127 Стратегия за  управлението  на общинската собственост  в Община Поморие за периода  2019г. – 2023 

г. 
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6.4. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие. 

 

Изводи 

• Добро комплексно административно обслужване и възможност за предоставяне 

на електронни услуги за гражданите и бизнеса. 

• Община Поморие разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на проекти.  

• Създадена е добра организация за планиране и реализиране на проекти, 

вътрешен мониторинг и контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и 

други програми. 

• Общинската администрация има опит за реализиране на проекти в партньорство, 

което допринася както за постигане на обществен консенсус, така и за по-голяма 

ефективност при реализиране на проектните дейности и устойчивост на 

постигнатите резултати. 

• Активно взаимодействие с гражданското общество, сдружения и организации. 

 

Потенциал за развитие 

• Разширяване обхвата на електронните услуги;  

• Текущо повишаване капацитета на администрацията; 

• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради на 

общината и селата– ремонт и рехабилитация, вкл. мерки за енергийна 

ефективност – подмяна на горивната база/ източници на енергия за отопление и 

осветление. 

• Разширяване на партньорствата при реализация на проекти. 
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Раздел VII. Анализ на културно-историческото наследство 

 

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 

историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и 

общински органи в интерес на гражданите на Република България.128 

В условията на глобализация в XXI-ви век, културното наследство все повече ще 

определя избора на средата и качеството на живот. От една страна то мощен ресурс за 

духовно оцеляване, но от друга страна е също така незаменим ресурс за устойчиво 

развитие. Следователно, неговото опазване, развитие и валоризация са сред 

приоритетите на общинската политика.  

Богатото културно-историческото наследство на територията на община 

Поморие създава множество предпоставки за диверсификация на източниците за 

устойчиво местно развитие, предвид обстоятелството, че вътрешните зони на общината 

дават възможности за алтернативен туризъм (културен, еко, спа, селски), който да 

привлече туристи, да разнообрази икономическата база и да създаде нова заетост.  

През 2010г. Община Поморие става член на Асоциацията на общини със селища 

и територии на културно-историческо наследство. 

 

7.1. Историческа характеристика 

 

Появата и развитието на селищата в община Поморие датира от най-дълбока 

древност. В територията са открити артефакти, които свидетелстват за наличието на 

живот по тези земи от V-VI хил. пр. н. е. Урбанизационните процеси се развиват най-

бързо и интензивно по крайбрежието, като фокусът пада основно върху Поморие 

(известен в древността под името Анхиало). Още с основаването му селището се 

превръща във важна „опорна точка” – център за региона и запазва тази водеща роля 

през всички исторически епохи до началото на XX век. 

Има множество предания за произхода на името на селището. Според едно от 

тях смисълът на името трябва да се търси в съдържанието на гръцките думи, от които е 

съставено: „Анхи” („край нещо”) и „Ело” („плитко море”). Така полученото съчетание 

указва специфичното място, на което е разположен градът – морето край Анхиало е 

плитко, а брегът е нисък. Друго предположение е, че името е привнесено от 

колониалистите от Милет, които са дошли от малко градче Ахело, разположено на 

едноименната река. Според трети специалисти, в основата на името стои добива на сол 

- от гръцкото „Анхи” („близо”, „наблизо”) и „Алс” („сол”), или в най-общ превод 

„крайсолие”, т.е. селище, разположено близо до място, където се добива сол. 

 
128 Закон за културното наследство, чл.2, ал.1 и 2, обн. ДВ бр.19/2009г. 
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Името Анхиало претърпява множество транскрипционни промени. Причината за 

това явление е промяната в състава на населението, което произнасяло името и 

налагало различни звукови промени. Ето защо градът е наричан още: Анхиоли, 

Анхилия, Ахело, Ахелу. До 1934 г. селището е носило древното название Анхиало, 

когато със специална министерска заповед е било преименувано на Поморие. 

Смята се, че първоначално Поморие възниква като тракийско селище около VII-

VI в. пр. н. е., а в последствие става част от множеството древногръцки колонии по 

Черноморието. За първи път населеното място се споменава от древния летописец 

Скилакс (430 г. пр. н. е.), който включва Анхиало в списъка на крайбрежните гръцки 

градове. По-късно римският географ Страбон отбелязва, че „после Месамбрия иде 

Анхиало, градец на Аполонийците”. Това показва, че по онова време развитието на 

Анхиало е тясно свързано с това на Аполония (днешен Созопол). Поради важното му 

стратегическо местоположение, през II в. пр. н. е. съседната колония Месамбрия 

(днешен Несебър) прави опит да завладее Анхиало, но Аполония бързо възвръща 

своето владение върху селището. 

Благоприятното географско разположение на Анхиало на брега на Бургаския 

залив, в пресечната точка на важни транспортни коридори предопределя бъдещата му 

съдба. През I в. сл. н. е. Анхиало вече е център на голяма военностратегическа област, 

намирайки се на кръстопът между - Одесос (Варна), Доростол (Силистра), Византион 

(Цариград), Берое (Стара Загора), Филипопол (Пловдив) и Адрианополис (Одрин). 

С превръщането на Тракия в римска провинция започва периодът на най-голям 

разцвет на Анхиало. В местността Палеокастро се изгражда един от най-големите по 

площ антични градове по нашите земи под името Улпианон Анхиалеон. Той се 

утвърждава като главно военно и търговско пристанище на западното черноморско 

крайбрежие. По времето на римския император Траян (98 – 117 г.) Анхиало бива 

провъзгласен за град, заедно с още четири стари тракийски селища – Сердика (София), 

Пауталия (Кюстендил), Никополис ад Нестум (близо до гр. Гоце Делчев) и Топир (до 

устието на р. Места). По това време градът разполага със значително по своите размери 

землище – на север той граничи с Месамбрия (Несебър), на запад – с Августа Траяна 

(Стара Загора), а на юг достига до южния бряг на Бургаското езеро, откъдето започва 

територията на град Деултум (сега с. Дебелт). След обявяването му за град от 

император Траян, Анхиало е построен по римски образец, следвайки „хиподамовата 

система”. Римският Анхиало е разположен в началото на сегашното Поморийско поле, 

извън полуострова, на около 3 км в северозападна посока от центъра на съвременния 

град в местността Палеокастро. Селището е заемало площ от около 120 ха и е било 

един от най-големите римски градове в Тракия. Било е заградено със здрава крепостна 

стена, а в краищата на двете главни улици („кардо” и „декуманус максимус”) са били 

изградени четирите градски порти. Има данни, че над портата, водеща към 

пристанището, е била поставена статуя на Посейдон (бога на морето). Селището е било 

водоснабдено, били са изградени необходимите за функционирането му обществени 

сгради. 
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Особено голям просперитет за Анхиало настъпва през II – III в. По това време 

пристанището на града е основният пункт за внос и износ на стоки в цялата римска 

провинция Тракия. Селището достига значимо икономическо и културно развитие при 

управлението на Северите, когато в града се организират специални тържества (игри), 

отбелязани върху няколко емисии монети „Севериа Нимфиа”. Посоченото 

наименование, според историците, се свързва с почитането на Трите нимфи – 

покровителки на минералните извори. През този период Анхиало е било известно с 

прочутите Аквекалиде – Анхиалски бани (днешните Бургаски минерални бани). Освен 

с минералните си извори, селището е било прочуто и с традиционния за местното 

население поминък – лозарство и винарство, което се запазва и развива и до наши дни. 

Към края на III в. започват набези на варварски племена, идващи от север, които 

довеждат до значителни промени в икономическия, политическия и културния живот 

на селището. През следващите няколко века Ахелой се превръща в стратегически пункт 

в борбата на Римската империя (а по-късно Византия) с нахлуващите от север народи. 

Тази тенденция продължава и след основаването на Първата българска държава през 

681 г., когато ролята на града като междинно средище в отношенията между България и 

Византия нараства. През 708 г. византийският император потегля по суша и море срещу 

младата българска държава, като нарушава сключения три години по-рано мирен 

договор с хан Тервел и достига до Анхиало, където армията му (конница и флота) е 

разгромена. В резултат на множеството проведени битки и сражения в периода V – VIII 

в. градът търпи значителни разрушения, като през 740 г. той е сполетян и от природен 

катаклизъм (земетресение). Към края на VIII в., по времето на византийската 

императрица Ирина (настойница на малолетния си син Константин VI), селището е 

възстановено. 

За пръв път Анхиало, заедно с другите южни черноморски градове, преминава в 

български ръце през 812г. при управлението на хан Крум. Смята се, че по това време 

градът се е наричал Тутхон - прабългарско наименование, което не успява да се 

наложи. През 864 г. Византийската империя успява да си възвърне тази част от 

Черноморското крайбрежие, с което битката за Анхиало продължава. Най-значимият 

момент от нея е победата на цар Симеон над византийската армия, предвождана от 

главнокомандващия Лъв Фока, през лятото на 917г. край река Ахелой. Всичко това 

доказва голямото значение на Анхиалската крепост в борбата за надмощие между 

България и Византия по Черноморието през ранното Средновековие (VIII – X в.). 

Анхиало влиза в пределите на България до 972 г., когато селището отново е 

завладяно от Византия, в чиито ръце остава до 1190 г. В продължение на два века 

градът остава византийско владение и неговото значение на голям пристанищен център 

се увеличава. Той се утвърждава като важен военен, стопански и търговски фокус във 

Византийската империя. През 1082 г. венецианците основават търговски кантон тук, а 

търговската дейност се разпростира до Дубровник, Венеция и Генуа. 

При цар Асен I градът е освободен, но през следващите години продължава да 

бъде участник в борбата за надмощие между двете държави, което в крайна сметка се 

отразява неблагоприятно върху цялостното му социално-икономическо развитие. Той 



265 

 

постепенно започва да отстъпва от водещите си позиции в региона, за сметка на 

съседния град Несебър. Смята се, че някъде по това време (около XII в.) градът е 

„преместен” на края на полуострова, на мястото на днешния град Поморие, за което 

свидетелстват запазените в източния край останки от крепостни стени от XIII – XIV в., 

под т.нар. „Яворови скали”. 

С първото нахлуване на османските турци в края на XIV в. градът вероятно е 

бил разрушен и временно запустява. През 1453 г. той е окончателно превзет от турците 

и влиза в пределите на Османската империя. Той е един от последните градове на 

Балканския полуостров, които са завладени от турците (заедно с Константинопол). 

През този период селището става център на кааза (околия), в която се включват три 

нахии – Анхиалска, Созополска и Ахтополска, с което се превръща в най-големия 

административен център в югоизточна България. След падането на Константинопол 

много от известните византийски фамилии намират убежище в град Анхиало, 

включително и Михаил Кантакузин, който изиграва значителна роля в икономическия 

и културния просперитет на черноморския град. 

През този период към традиционния поминък на местното население (лозарство, 

винарство, зърнопроизводство, рибарство и др.) се добавя и развива и една нова 

икономическа дейност – добив на сол. В периода XV – XIX в. Анхиало е един от двата 

най-големи солодобивни центъра в Османската империя, заедно със Солун. През 1566 

г. градът е освободен от всички ангарии заради добива на сол. 

За големината и облика на града през османския период говорят описанията на 

някои негови съвременници. През 1656 г. Евлия Челеби пише: „Градът има 2 ханема 

(бани), 200 дюкяна и много море и солници”. През 1786 г. фон Броняр преброява 700 

фамилии и отбелязва голямата търговия със сол. През 1828 г. руските войски го 

избират за главна квартира. По това време „в него има 2300 къщи, 4 чешми и много 

кладенци, 5 полуразрушени църкви, 20 в развалини и 1 джамия.” През 1856 г. е 

построен манастирът „Свети Георги”. Два последователни пожара (през 1858 г. и 1874 

г.) унищожават голяма част от къщите в града. 

Непосредствено след Освобождението градът наброява около 5000 души и е 

значително по-голям от съседния град Бургас (с около 2950 д.). За него Константин 

Иречек пише: „Със своите оживени улици градът има повече градски вид, отколкото 

Бургас. При входа на града ни посрещат неизбежните вятърни мелници. Вътре 

навлизаме в лабиринт от криволичещи тесни улици между дървени къщи, чиито градеж 

в горните катове понякога изскача 2 – 3 метра в улицата. Все още се виждат, вече в 

морето, последните останки от величествения дворец на заточения император Михаил 

Кантакузин, екзекутиран през 1376г.”. 

След Освобождението Поморие остава в пределите на Източна Румелия и става 

част от Новата българска държава след Съединението от 1885 г. В началото на XX в. 

градът започва да губи своята водеща роля и постепенно да запада. Едната причина за 

това е построяването на първото съвременно пристанище в съседния град Бургас, който 

постепенно поема ролята на търговски и икономически център на югоизточна България 

и измества Поморие от досегашните му позиции. Втората причина е разразилият се 



266 

 

опустошителен пожар през 1906 г., при който е унищожена една значителна част от 

града – голям брой от традиционните дървени къщи, както и съществуващите вятърни 

мелници. Само в източната част на града е запазен малък ансамбъл от „Стари 

Поморийски къщи”, който е обект на защита от Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН). 

До 1930 г. в града се заселват множество бежанци (предимно от Македония), 

които формират един нов квартал на запад от съществуващото селище. През 1934 г. 

древното име Анхиало е заменено с Поморие. През 1939 г. е построена и новата жп 

линия Бургас – Поморие (с дължина 25 км), която е свързана със солодобива. До 1947 г. 

солниците са били главно частна собственост. В периода 1947 – 1949 г. те се 

национализират, но продължават да добиват сол по същата технология до 1981 г. След 

това се извършва реконструкция на извънградските солници и се преминава изцяло към 

индустриален тип производство. Едновременно с това, солниците, които са 

разположени непосредствено до града, от края на 60-те години биват изоставени и 

постепенно тяхната територия започва да се застроява. По време на реституцията след 

1989 г. солниците са върнати на първоначалните им собственици, но градските солници 

са безвъзвратно загубени. През последните 15 години най-усилено се застрояват 

именно имотите в т.нар. „Малко езеро” – основно сгради за колективно обитаване. 

 

Фигура 7.1.1. Културно – историческо наследство на Югоизточен район129 

 
 

 
129 Източник: Схеми за пространственото развитие на Югоизточен район 2021-2027 г., НПКР 
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7.2. Културно историческо наследство 

 

Според предоставената информация от Националния институт за недвижимо 

културно наследство (НИНКН), НАИМ-БАН и областния регистър на военните 

паметници в област Бургас, недвижимите културни ценности на територията на община 

Поморие са общо 279 броя. От тях 73 броя са от регистрационните списъци на НИНКН, 

196 са от АКБ (Археологическата карта на България) и 10 военни паметници. 

• Манастир „Свeти Георги“ - мъжки православен манастир, известен с лековитото 

си аязмо.  

• Архитектурен резерват - Стари поморийски къщи - (къщите на Атанас Янков 

Хайверов, Васил Панайотов Пелонтов, Христо Панайотов Сърнаджиев и 

Димитър Атанасов Баджев, Апостол Христов Каприев, Елена Стефанова 

Йорданджиева, Василка Кръстева Николова, Мария Стефанова Каприева, Камен 

Атанасов Аргов, Манол Драков Янков и Георги Илиев Хаджиев, Стефан 

Димитров Мирчев). Къщите са строени през 19 век и имат черти, характерни за 

„черноморската градска къща“ - двуетажни, с каменно приземие и паянтов етаж 

с дъсчена обшивка от чамови дъски и букови цепенки върху тях. Тази дъсчена 

обшивка не позволява на влагата да проникне в стената.  

• Църква „Преображение Господне“ - църквата е най-старата постройка в града. 

Градена е през 1763 - 64г., завършена е през 1765г. Изградена е изцяло от камък 

с дървени пояси и спънки между поясите и ъглите.  

• Тракийска куполна гробница - намира се под насипа на надгробна могила. 

Изградена е от камък и тухли, с оригинално засводяване на централното 

помещение.  

• Исторически музей - в музея е показана историята на града и региона от 

праисторическия до късносредновековния период .  

• Музей на солта - единственият в България и на Балканския полуостров 

специализиран музей за историята и технологията на производството на сол чрез 

слънчево изпарение на морска вода. Създаден е в рамките на проект финансиран 

по Програма ФАР на ЕС. Солниците към музея произвеждат сол по същия 

начин, по който това е ставало в древността. Посетителите могат да видят „на 

живо“ всички технологични операции, да разговарят със соларите, да усетят 

автентичната атмосфера на миналото.  

 

Обекти със статут на недвижими културни ценности 

 

На територията на община Поморие Антична куполна гробница е единствената 

недвижима културна ценност с категория „национално значение“ (ДВ бр. 35 / 1965г. ) 
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130 – 1 кг западно от град Поморие, архитектурно –строителен паметник от античността 

и средновековието.  

Всички надгробни и селищни могили, разположени в землището на община 

Поморие са обявени за паметници от национално значение с 1711 ПМС от 22.10.1962 г.  

Недвижимите културни ценности в община Поморие са в категорията „местно 

значение“. По вид те се разпределят  в следните групи: С архитектурно значение - 51 

бр.; С историческо значение - 26 бр.; С художествено значение - 8 бр.; 

От наличния културно-исторически потенциал с най-голямо значение са 

следните обекти: 

• Античният и средновековен град „Улпия Анхиалеон Палеокастро“; 

• Античната тракийска гробница; 

• Резервата „Стари Поморийски къщи“; 

• Църквата и манастира „Св. Георги”; 

• Църквата „Св. Рождество Богородично“; 

• Родната къща на Атанас Манчев и др. 

 

А) Археологически недвижими културни ценности  

Античен и средновековен град Улпия Анхиалеон (Палеокастро)/ Античен и 

средновековен град Улпия Анхиалеон (Палеокастро) е част от днешния гр. Поморие, 

обявен за паметник на културата в ДВ, бр. 35/1965 г. Включва територия с обща площ 

139, 4 ха, от които 52, 9 ха селскостопански фонд „Зона Б“ и охранителна зона „Зона 

В“. 

Могилен некропол: Могилният некропол е разположен между „Винпром“ и „В“- 

поделение, около античната гробница, извън урбанизираната територия. 

Антична куполна гробница: Недвижима културна ценност с категория „национално 

значение”  (ДВ бр. 35 / 1965г. ) – 1 кг западно от град Поморие, архитектурно – 

строителен паметник от античността и средновековието (днес музей) – извън 

урбанизираната територия. Гробницата е почти на входа на Поморие. Разположена е в 

района на Станцията за овощарство и лозарство, северозападно от пътя Поморие - 

Бургас. Това е една от най-големите гробници, откривани до сега в България. 

Гробницата се намира под насипа на една надгробна могила, със запазен дълъг 22 м 

коридор (дромос) и кръгла камера с диаметър 11,60 м и височина 5,50 м. Съоръжението 

е изградено от камък и тухли с оригинално засводяване на централното помещение. 

През 1975г. при изравняването на могила, намираща се на 500 м северозападно 

от това място е открито богато погребение на тракийската жрица и лечителка 

Лесескепра, датирано в края на І в. пр. Хр. Уникалните златни накити днес се 

съхраняват в Бургаския археологически музей. Входът на гробницата днес е частично 

разрушен. Специалистите считат, че не се касае за обикновена гробница, а за мавзолей 

или хероон на богата анхиалска фамилия, в който периодично са били извършвани 

 
130 Списъци на недвижимите културни ценности с категория “Национално значение”, Министерство на културата 
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религиозни ритуали. Въпреки направения опит за разрушаването на гробницата, чрез 

подкопаване на носещата колона, конструкцията е издържала на тежестта на тоновете 

пръст върху нея до 1959 г., когато след две годишна реставрация тя е открита за 

посетители. Така този уникален архитектурен паметник съчетаващ римската 

строителна техника с тракийския погребален обичай е оцелял през хилядолетията. Днес 

е едно от най - посещаваните места  в Поморие от гости и специалисти от Европа, 

Америка и Япония. 

 

Б) Недвижими културни ценности с архитектурно значение 

В община Поморие има 23 архитектурни паметници от XIX и XX век, 

декларирани с писмо №2747/16.07.1979 г. В град Поморие се намират  

 

Архитектурен ансамбъл „Стари Поморийски къщи“: Резерватът „Стари 

поморийски къщи“ е по списък, одобрен от НИПК на 13. 06. 1977 г. Една от най-

интересните и впечатляващи забележителности в черноморския град Поморие е 

архитектурният резерват „Стари поморийски къщи“. Изградени са през XIX в. в 

непосредствена близост до брега на морето и имат определени черти, които са 

характерни за т.нар. „черноморска градска къща“. Къщите в резервата са частна 

собственост и не са достъпни за посещение, но в Историческия музей на Поморие има 

експозиция, пресъздаваща точната подредба на анхиалския дом. Архитектурният 

ансамбъл „Стари Поморийски къщи” включва 10 къщи с типична възрожденска 

архитектура, поради което те са обявени за паметник на културата. Тези къщи имат 

определени черти, които са характерни за т. нар. „черноморска градска къща“. и 

притежава характерни особености, формиращи една регионална група на 

черноморската, затворена, градска къща. Поморийската къща е двуетажна, с каменно 

приземие и паянтов етаж, с дъсчена обшивка от борови дъски и букови цепеници върху 

тях, отговаряща на климатичните условия. Хоризонталните дъсчици не позволяват на 

влагата да проникне в стената. Високото приземие е изградено от камък, понякога с 

полуетаж в едно пространство, където се изграждат кухненски и стопански помещения, 

които са служили за склад на вино, за сушене на риба и рибарски мрежи. Портите са 

широки, за да може свободно да влиза кола с натоварена стока или бъчви с вино. 

Еднораменна дървена стълба отвежда в салона на жилищен етаж. Около салона са 

наредени стаи и една или две салонни ниши, подредени в най- разнообразни 

комбинации. Планировката на етажа носи подчертан функционален и практичен 

характер. Всяко помещение има строго определени битови функции. 

 

В) Недвижими културни ценности с художествено значение 

Недвижими културни ценности с художествено значение в град Поморие са: 

Църква „Св. Рождество Богородично“; Църква „Свето Преображение“ (Първа 

категория) и Църква в манастир „Свети Георги Победоносец“ (Втора категория). 
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Църква „Св. Рождество Богородично“, град Поморие131: Недвижима 

културна ценност с категория „местно значение” художествено значение, обявена за 

паметник на културата с писмо № 4015/16.12.1977 г. Изградена е от прочутия 

тревненски майстор Уста Генчо Кънев. По своята планова схема, тя е ново решение на 

централната култова сграда, повлияно от Варненската катедрала. В тази църква 

майсторът окончателно премахва емпорията, с което реализира идеята си за литургична 

еманципация на жените. Иконите са изработени в Русия с академичен рисунък. През 

1959г. църквата е основно преустроена. Изографисана е от художниците Н. Ростовцев, 

К. Йорданов и А. Сорокин, а иконостасът е дело на К. Кошаревски. Фасадите и 

покривната конструкция са ремонтирани със средства на община Поморие. 

Стенописите са реставрирани със събрани дарения от християните, през 2012г. е 

реновиран паркета. Електрическата инсталация не е подменяна. За входа на църквата е 

осигурена рампа. Църковното настоятелство е поставило климатици, както и камера за 

видеонаблюдение.  

 

Църква „Свето Преображение“, град Поморие132: Недвижима културна 

ценност с категория „местно значение” художествено значение, обявена за паметник на 

културата с писмо № 4015/16.12.1977 г. – първа категория. Църквата „Преображение 

Господне” е най-старата постройка в града. Храмът е част от архитектурен резерват 

„Стари поморийски къщи”. Изграден е през 1763-65г., изцяло от камък с дървени 

пояси, на мястото на по-малък храм, съществуващ от ІХ в., разрушен през 1760г. 

Църквата е трикорабна масивна правоъгълна сграда с дъсчени тавани, без външни 

кубета и вътрешни сводове. Оригиналният архитектурен план на църквата, липсващата 

олтарна абсида на изток и високохудожествената вътрешна украса я прави уникална за 

целия християнски свят. В храмът, под царската икона на Исус Христос се намира 

малко аязмо със светена вода, извираща от каменна плоча. Изворчето е наречено от 

християните „Сълзите на Христос“.  

 

Манастир „Свети Георги“: Манастирът „Свети Георги“ е единственият 

действащ мъжки манастир в Югоизточна България и представлява забележителен 

паметник на архитектурата от Възраждането. Първоначално сградата била 

еднокорабна,но била опожарена и разрушена от турците, за което свидетелства 

голямата обгоряла икона на св. Георги от 1607г. Още три малки икони свидетелстват за 

съществуването на храма: „Св.Харалампий“ от 1816г., „Св.Георги“ и „Източник 

Изцеления“ от 1818г. с гръцки надписи. Сегашната църква е издигната през 1856г. по 

време на османското владичество със средствата на християнското население. Новият 

храм прикрива стария и само фасадата му е останала като спомен от далечния VІІвек. 

Липсват стенописи, поради сравнително новия архитектурен облик на църквата. 

 
131 Национален публичен регистър на храмовете в Република България 
132 Национален публичен регистър на храмовете в Република България 

http://pomorie.org/web/753/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80-%d1%81%d0%b2-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8/
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Олтарът е изработен от неизвестен майстор. От средата на ХІХ век датират много 

ценни икони на св. Богородица, св. Георги, св. Мина и св. Николай. През 

1945г.манастирската църква се разширява,като се дострояват два странични престола-

единият на св. Николай Мириклийски, а другият на св. мъченици София,Вяра,Надежда 

и Любов.Интерес представлява каменната икона на св. Георги, намираща се над входа 

на църквата. През 60-те години на ХХ век е била построена и днешната камбанария на 

манастира, с височина около 20 метра. 

 

Г) Паметници 

Яворовите скали (едно от любимите места на поета, на което е творял). На тези 

скали край морето поетът Пейо Яворов е идвал често и прекарвал дълги часове в 

размисъл. Сега на това място е издигнат негов паметник. През септември 1899 г. той 

започва работа като телеграфист в пощата на Анхиало и живее под наем в стара 

дървена къща край морския бряг. Къщата е запазена до днес и в нея има музейна 

изложба с вещи на поета. Ежегодно през август в Поморие се провеждат Яворови дни, 

посветени на поезията. Скалите на които големият, български поет е черпил 

вдъхновение, са наречени Яворови скали.  

 

Обекти с религиозно значение 

 

Таблица 5.6.2. Функциониращи религиозни обекти в община Поморие по населени 

места 133 

Населено място Име на храма 
Вид на 

храма 
вероизповедание 

гр. Поморие 

Манастир „Св. Георги“ Манастир Българска православна църква 

Храм „Св. Богородица“ Църква Българска православна църква 

Храм „Св. Преображение“ Църква Българска православна църква 

Молитвен дом на СЕПЦБ 
Молитвен 

дом 

Съюз на евангелските петдесятни 

църкви в България 

Молитвен дом на СЦАСД 
Молитвен 

дом 

Съюз на църквите на адвентистите 

от седмия ден 

    

гр. Ахелой 

Храм „Св. Възнесение 

Господне“ 
Църква Българска православна църква 

Молитвен дом на СЕПЦБ 
Молитвен 

дом 

Съюз на евангелските петдесятни 

църкви в България 

Молитвен дом на евангелска 

50-тна църква 

Молитвен 

дом 

Евангелска петдесятна църква 

„Витания“ 

    

гр. Каблешково Храм „Св. Димитър“ Църква Българска православна църква 

с.  Александрово Храм „Св. Троица“ Църква Българска православна църква 

с. Бата 
Храм „Св. Троица“ Църква Българска православна църква 

Параклис „Св. Благовещение“ Параклис Българска православна църква 

с. Белодол Джамия Джамия Мюсюлманско изповедание 

с. Габерово Джамия Джамия Мюсюлманско изповедание 

 
133 Източник: Публичен регистър на храмовете и молитвените домове, 

http://veroizpovedania.government.bg/register 

http://www.peika.bg/Pomorie_l.ct_i.60559.html
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Населено място Име на храма 
Вид на 

храма 
вероизповедание 

с. Горица Храм „Св. архангел Михаил“ Църква Българска православна църква 

с. Гълъбец 
Храм „Св. Георги“ Църква Българска православна църква 

Джамия Джамия Мюсюлманско изповедание 

с. Дъбник Джамия Джамия Мюсюлманско изповедание 

с. Каменар Храм „Св. Параскева“ Църква Българска православна църква 

с. Козичино Храм „Св. Параскева“ Църква Българска православна църква 

с. Косовец Джамия Джамия Мюсюлманско изповедание 

с. Лъка 
Храм „Св. св. Константин и 

Елена“ 
Църква Българска православна църква 

с. Медово Храм „Св. Никола“ Църква Българска православна църква 

с. Порой 
Храм „Св. Димитър“ Църква Българска православна църква 

Джамия Джамия Мюсюлманско изповедание 

с. Страцин 
Храм „Св. Атанасий Велики“ Църква Българска православна църква 

Джамия Джамия Мюсюлманско изповедание 

 

Нематериално културно наследство 

 

Огромно е и значението на нематериалното културно наследство, което формира 

чувството за самобитност и приемственост на общностите, групите и отделните лица.  

Неговото  опазване е гаранция за насърчаване на човешкото творчество и обогатяване 

на културното многообразие на човечеството.  

Поморие е град – домакин на интересни събития в сферата на музиката, 

поезията, театъра. В Поморие се събират богатството, многообразието и пъстротата на 

културната палитра – от нежните звуци на китарите на бардовете до разтърсващия гръм 

на духовата музика, от плахото изпълнение на поморийските деца, наречени бисери до 

уникалното изпълнение на клиросани певци и свещеници в православни песнопения. В 

Поморие се провежда единствения в Европа, Международен фестивал на православната 

музика „Св. Богородица - достойно есть“. Яворовите дни дават уникален отпечатък 

върху културния календар на общината. Градът е домакин на Международния 

музикален фестивал за хора с физически увреждания. 

 

7.3. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Потенциал на културното наследство. Поморие се развива и носи своята 

неповторима архитектурна атмосфера. Богатото културно-историческото наследство на 

територията на община Поморие създава множество предпоставки за диверсификация 

на източниците за устойчиво местно развитие, предвид обстоятелството, че вътрешните 

зони на общината дават възможности за алтернативен туризъм (културен, еко, спа, 

селски), който да привлече туристи, да разнообрази икономическата база и да създаде 

нова заетост. Основният икономически потенциал на културното наследство се свързва 

със сферата на туризма.  
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Община Поморие води устойчива политика за опазване на културното 

наследство. Необходимо е разработване на стратегия за цялостно опазване на 

културното наследство на територията на Общината. Културно-историческото 

наследство се явява един от деликатните проблеми на територията. От една страна това 

е уникален неусвоен в преобладаващата си част  потенциал за развитието като на 

основния за крайбрежната зона отрасъл - туризъм, свързан с отдиха и балнеолечението, 

така и от значение за развитието на познавателния туризъм. 

По своята същност повечето археологически паметници са съхранени във 

времето. От друга страна трябва да се отчете сложният проблем, съчетаващ 

пропуснатите време и инвестиции през е 50 г. за разкриване на богатото 

археологическо наследство и процесите с връщането на земеделските земи. Богатото 

културно наследство на град Поморие се нуждае от сериозна и регулирана поддръжка, 

за да може да се съхрани и да запази традиционния облик и дух на града. Основните 

проблеми са пряко свързани с липсата на финансиране и социализация на недвижимите 

културни ценности. 

Липса на финансиране. Проблем е недостатъчната финансова обезпеченост за 

развитието на културата и поддържане на базата. Необходимо е да се търсят 

алтернативни финансови източници. Необходимо е осъществяване на довършителни и 

ремонтни дейности, обновяване и реконструкция на сградите на отделни културни 

институти с цел осигуряване на по-добри условия за работа и на по-качествени услуги 

за гражданите. Сериозен проблем е липсата на финансиране за проучване, реставрация 

и консервация на археологическите обекти, част от които се намират в урбанизираната 

територия или са в непосредствена близост до града и са предпоставка за развитие на 

културно– историческия туризъм.  

Ограничен достъп до информация. Разпределението на отговорностите на 

администрацията във връзка с културното наследство създава редица проблеми по 

отношение на информацията за него. За редица обекти няма публикации с научен 

характер, а обектите, за които има туристическа информация от какъвто и да е вид има 

разминаване в тяхното наименование и датировка. На туристическите карти много от 

обектите не са отбелязани, няма ги и в различните туристически материали, които се 

изработват. Наблюдава се индивидуална интерпретация на информацията от 

туроператорите. 

Социализация. Основен проблем е все още недостатъчната степен на 

социализиране и интегриране на наследството в съвременния живот в т.ч. и чрез 

развитието на туризма. Изграждане на прилежаща инфраструктура би позволила 

паметниците да бъдат социализирани и включени в туристически дейности. 

Общинската администрация няма разработена конкретна концепция за социализацията 

на паметниците на културното наследство и адекватното им включване в 

туристическия продукт. Не се извършват инициативи и реални действия за оценяване 

потенциала на съществуващи и неразработени културно – исторически обекти, с които 

да се осмисли техния потенциал за развитие на културния туризъм. Това може да се 

постигне чрез ясна политика и приоритети при финансиране опазването на обектите на 
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културно наследство, поощряване на по-гъвкави механизми за финансиране и цялостна 

информационна система, която да обслужва културното наследство в рамките на града 

и близките околности и неговите обекти - движими и недвижими, материални и 

нематериални. 

 

Перспективи за развитие на туристическия продукт 

 

Култура и туризъм. Културното наследство на страната е значителен 

потенциал, който следва да се използва и в бъдеще. За създаването на атрактивни 

дестинации е необходимо да бъде приложен алтернативният подход за създаването и 

експлоатирането на маршрути, които включват обекти от региона, и са свързани с 

традиционните туристически дестинации – Несебър, Созопол, Бургас и др., които дават 

възможност за диверсифициране на икономиката, за намаляване на риска от външни 

негативни влияния, за стимулиране на местното предприемачество и удължаване на 

туристическия сезон. Трябва да се отбележи, че потенциалът на културното наследство 

в района способства за развитие на форми на туризъм - културен, познавателен, 

поклоннически и др. Включването на най-забележителните обекти на територията в 

общ туристически продукт с други съседни общини е сериозен потенциал, който все 

още не е напълно усвоен. Бъдещият туристически продукт може да бъде определен 

чрез ключови културно-исторически забележителности в рамките на Югоизточния 

район.  

Утвърждаване на марката „Поморие – столица на балнеотуризма“ за 

развитие на балнеологията в цялостния туристически продукт на Поморие и 

превръщането на града ни в най-големия балнеоложки център на Балканите. 

Инфраструктура. През последните години Общинската администрация обръща 

внимание на нарастващия проблем с опазването на културното наследство. Част от 

сградите са изцяло реконструирани, съгласно одобрени проекти и издадени разрешения 

за строеж. Община Поморие работи активно както със собствени средствата, така и 

чрез усвояване на средства по оперативни програми за реконструкция на Централната 

градска част и обекти на културата. Необходимо е осигуряването на инвестиции за 

доизграждане и довършване на започналите ремонтни дейности, за цялостното 

завършване на обектите от културната инфраструктура и подобряване достъпа за хора в 

неравностойно положение. Има възможност неизползвани обекти, общинска 

собственост да станат част от културния потенциал на града, след преосмисляне на 

тяхната функция. Успешен пример за това е реализирането на проект за цялостното 

преобразяване и осмисляне функцията на неизползваемата и изоставена сграда на 

бившата водна кула, която ще се превърне в музей/ галерия.  

Информационно обслужване. Следва да се предвиди създаването на единна 

териториална информационна система на недвижимото културно наследство. 

Обозначителните табели/ знаци, брошури, информационни сайтове и всички останали 

източници на информация, свързани с културните ценности, трябва да бъдат 
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разпознаваеми и от международни туристи (т.е. да бъдат преведени поне на английски 

и руски език). Необходимо е изграждането на туристически информационен център, 

който ще изиграе важна роля при насочване на туристическите потоци към местата за 

посещение в града. 

Образование и наука. Културното наследство намира приложение в сферата на 

образованието и науката с два основни акцента – археологически разкопки на 

български и международни експедиции и образователни дейности, свързани с музеите 

и техните задачи. 

Съвременни модели. Необходимо е да продължи прилагането на съвременни 

модели за опазване и управление на недвижимото културно наследство – активизиране 

на публично-частното партньорство, разкриване на потенциала на неправителствените 

организации и граждански сдружения в дейността на опазване на културното 

наследство. Стимулира се участието на професионални общности за адекватни 

творчески решения на опазване и развитие на културното наследство. Необходимо е 

разработване и изпълнение на съвместни проекти между сродни културни организации, 

разширяване на международните културни контакти; активно рекламиране на 

културния календар на общината, чрез медиите, туроператорските фирми и рекламни 

материали, с цел превръщането на Поморие в летен фестивален град. 

Развитие на културните индустрии. Културните индустрии са агент на 

развитието, тъй като са сфери на бизнеса, които използват много иновации. Подходящи 

са за развиване в района, защото са ключ към приоритетния за града културен туризъм 

и допринасят за модерния имидж на града. Добра предпоставка е и фактът, че вече се 

развиват различни културни индустрии – фестивали, търговия с произведения на 

изкуството, художествени занаяти, антиквариат, медии и др. Необходимо да е да се 

подобри средата, в която се развиват, както и да им се осигури институционална 

подкрепа чрез създаване на агенция за културно развитие. 

Свършеното до момента дава основание да се смята, че няма да е трудно това да 

стане въз основа на цялостна концепция, с която да се определят времевите и 

териториални параметри на проучванията, етапността на действията, съобразно 

трудностите в най-динамично функциониращата част на града, оптималния 

консервационно-реставрационен подход, съобразен със съвременните европейски 

тенденции и методите за адаптиране на обектите на културно наследство за гр. 

Поморие. 

 

Изводи 

• Наличие на голям брой културно – исторически обекти, като значима част от тях 

са достъпни за посещение. 

• Единственият Музей на солта се намира в град Поморие; 

• Има реализирани проекти за подобряване физическите качества на културни 

обекти със собствено и с европейско финансиране; 

• Основните проблеми са пряко свързани с липсата на финансиране за проучване, 
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реставрация и консервация на съществуващи археологически обекти в рамките 

на града или разположени непосредствено до урбанизираната територия; 

• Общинската администрация няма разработена конкретна концепция за 

социализацията на паметниците на културното наследство и включването им в 

реален туристически продукт; 

• Нужда от извършване на последващи ремонтни дейности на някой от обектите 

на културната инфраструктура. 

 

Основните приоритети: 

• Осигуряване на финансов ресурс за развитие на културата и поддържане на 

базата. 

• Обновяване и реконструкция на сградите на отделни културни институти с цел 

осигуряване на по-добри условия за работа и на по-качествени услуги за 

гражданите. 

• Оптимизиране и социализиране на културната инфраструктура в съответствие с 

процесите на културното интегриране с Европейската общност; 

• Подобряване на достъпността за недвижимите паметници на културата и 

прилежаща инфраструктура и материалната база; 

• Изграждане на нови културни обекти чрез публично – частни партньорства, 

създаване на допълнителни атракции и др. 
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Раздел VIII. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния 

сектор 

 

8.1. Териториално-урбанистична структура и пространствен анализ на 

селищната мрежа 

 

Община Поморие е една от съставните общини на област Бургас, която е част от 

Югоизточен район (ЮИР) в страната. Община Поморие е една от 13-те съставни 

общини в област Бургас. 

Община Поморие граничи: в посока запад с общините: Бургас, Айтос и Руен, на 

изток – с община Несебър (отново съставни общини на област Бургас), на север - с 

община Долни Чифлик от област Варна и на юг и югоизток - с Черно море. 

Административният център на общината - гр. Поморие, е разположен на 20 км от 

областния център – град Бургас. 

 

Фигура 8.1.1. Разположение на Поморие в област 

Бургас134 
Община Поморие заема 

територия с площ 413,05 кв. 

км, което представлява около 

5,3% от общата площ на 

област Бургас. По показател 

„площ на територията“ тя е в 

групата на „средните общини“ 

в страната (с площ между 300 

и 500 кв. км). По показател 

„брой на населението“ се 

причислява към „малките 

общини“ (с население между 

10 и 30 хил. души). Гъстотата 

на населението в територията 

е 66,8 д./кв. км, което е над 

средното за страната - 63 д./кв. 

км, за ЮИР - 52,1 д./кв. км и 

за област Бургас-53,5 д./кв. км.  
 

Преобладава делът на градското население, което представлява 68,8% от общия 

му брой, живеещо в градовете Поморие, Ахелой и Каблешково. Близо половината от 

населението на общината живее в общинския център – гр. Поморие. 

Община Поморие включва общо 17 населени места, като три от тях са градове: 

Поморие, Каблешково и Ахелой. Останалите четиринадесет населени места са села: 

 
134 Източник: Предварителен проект на ОУПО Поморие 
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Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Козичино, 

Косовец, Лъка, Медово, Порой и Страцин. 

Общинската територия има издължена конфигурация с лентообразна форма с 

направление север – юг. Само две от населените места в нея имат излаз на Черно море – 

Поморие и Ахелой. Останалите селища са позиционирани във вътрешността на 

разглежданата територия, като една част от тях дори са с характер на планински.  

Общинският център – град Поморие е разположен на врязан дълбоко навътре в 

морето полуостров в най-южната част на общината. 

 

8.1.1. Процеси на урбанизация и урбанистични структури 

 

В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е възприета 

тезата, че селищната мрежа на страната се развива като „умерено полицентрична 

структура“. Този модел съдържа йерархична система от градове-центрове, простиращи 

влиянието си върху различни по площ териториални ареали. Градовете-центрове са 

класифицирани в пет различни нива, в зависимост от големината им и ролята, която 

изпълняват в общата полицентрична мрежа, като столицата София е от най-високото 

първо ниво. 

Съгласно възприетия сценарий за развитие „умерен полицентризъм“ град Бургас 

запазва своите водещи функции на град-център от второ йерархично равнище, който 

заедно със Стара Загора играе ролята на основно опорно ядро в Югоизточния район на 

планиране.  

 

Фигура 8.1.2. Място на община Поморие в 

йерархичната структура на градовете центрове135 
На областно ниво град Бургас 

няма равностоен балансьор от 

трето йерархично равнище. 

Ето защо тази роля се поема 

от по-малки градове от 

четвърто ниво: Поморие, 

Несебър, Царево, Айтос, 

Карнобат, Средец и Малко 

Търново. Град Поморие е 

включен в центровете от 4-то 

йерархично ниво в 

Югоизточен район. Заедно с 
 

общините: Айтос, Карнобат, Несебър, Созопол (5+), Средец, Царево, Малко Търново, 

Елхово, Котел, Нова Загора, Твърдица (5+), Гълъбово, Раднево, Чирпан. 

 
135 Източник: МРРБ, Регионална схема за пространствено развитие, Югоизточен район 
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Градовете от 4-то ниво са предпоследното стъпало в центровата йерархия на 

селищната мрежа, които имат микрорегионално значение и влияние върху група от 

няколко общини. Те укрепват селищната мрежа и играят роля на стабилизатори на 

развитието на по-отдалечените територии и по-малките населени места. Развиват се въз 

основа на собствените си специфични ресурси и традиции. 

Всяко от тези населени места гравитира около областния град, но най-близко 

разположеният град Поморие е с най-голям потенциал за осъществяване на активни 

интеграционни връзки с него – социално-икономически и комуникационни. 

Поморие е малък град с микрорегионално значение за територията на групи 

общини, като обслужва не само собствената си територия, а и тази на съседни общини. 

Попада в ареала на транспортна достъпност (15-30 мин.) на областния град Бургас, с 

който осъществява активни интеграционни връзки. 

Причините за определяне на Поморие като един от седемте центъра от четвърто 

равнище в област Бургас могат да се обобщят в три основни групи: стратегическо 

местоположение, развитие на туристическа дейност и наличие на обекти на социалната 

инфраструктура с надобщинско значение. Ролята и позицията на Поморие е 

стратегическа за жизнеността на перифериите в пространствения модел на селищната 

мрежа, като се предвижда приоритетно насочване на публични ресурси за да не бъдат 

загубени функциите му на опорен център от това ниво. 

 

Пространствен модел и оси на урбанистично развитие  

 

Осите на урбанистично развитие са определени в Актуализираната национална 

концепция за пространствено развитие.136  

 

Фигура 8.1.3. Оси на урбанистично развитие 
 

Мрежата от главни и 

второстепенни оси на 

урбанизация следва 

направленията на 

транспортно-

комуникационните артерии 

и по този начин не остава 

затворена в националното 

пространство, а се свързва с 

осите на развитие и в 

съседните страни.  

 
 

136 Източник: Актуализирана национална концепция за пространствено развитие (АНКПР) за периода 

2013-2025г. 
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Основните оси, които имат важно структуриращо значение за националната 

територия се развиват по протежение на главните национални и международни 

транспортни направления, по които мрежата от населени места на страната се 

интегрира в европейската. 

Заедно с транспортните направления те формират своеобразна „транспортно- 

урбанизационна решетка“. Второстепенните оси имат значение предимно за 

структурирането на територията на районите. Те са разположени по транспортните 

коридори с регионално значение. 

Връзката на община Поморие с тези оси на урбанистично развитие помага за 

повишаване на инвестиционния интерес в района, поява на нови бизнеси, създава 

потенциали за икономически и туристически растеж. 

 

Фигура 8.1.4. Пътна и ЖП инфраструктура според 

НКПР  

Територията на община 

Поморие се пресича от 

трасето на общоевропейски 

транспортен коридор ОЕТК 

№8: Дурас – Тирана – 

Скопие – Кюстендил - 

София – Пловдив – Стара 

Загора - Бургас – Варна. Той 

е носител на основния 

поток, който преминава през 

вътрешността на страната с 

направление изток – запад и 

свързва Адриатика с 

региона на Черно море. 

 

Последният участък от транспортния коридор съвпада с трасето Варна – Бургас, 

което провежда движението в посока север – юг по черноморското крайбрежие. Към 

момента транспортният поток се поема от първокласен път I – 9 (E 87), но се предвижда 

изграждането на автомагистрала АМ „Черно море“, която да поеме транзитния поток и 

да облекчи транспортната натовареност на населените места, през които Е 87 

преминава (вкл. град Поморие и град Ахелой). АМ „Черно море“ се планира като част 

от бъдещ магистрален ринг около Черно море, който подкрепя идеята за свързване на 

съседните държави и региони в обща трансевропейска транспортна мрежа. АМ „Черно 

море“ е гръбнакът, около който се формира една от трите главни оси с направление 

север – юг в пространствения модел на транспортната система в страната според НКПР. 

Това е т.нар. Главна източна ос „север – юг“ (Румъния) ГКПП Дуранкулак – Варна – 

Бургас – ГКПП Малко Търново (Турция), свързваща българските черноморски 

туристически центрове с тези в южната част на Румъния (в района на Мангалия, 

Констанца и Мамая) и северна Турция. 

Тази главна ос съвпада с трасето на ОЕТК №8 само в участъка Варна – Бургас. 

Продължението на тази ос на север към Румъния се предвижда като скоростен път, а на 
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юг към Турция – като модернизация на съществуващия първокласен път. Развитието на 

тази ос е от съществено значение за усвояването на туристическия потенциал на 

крайбрежието и подобряването на транспортната достъпност, при което се 

стабилизират вече изявени урбанизационни центрове от по-ниско ниво. 

Принадлежността на град Поморие (респ. община Поморие) към тази важна 

комуникационна ос е добра предпоставка за реализиране на социално-икономическия 

потенциал и оптимално оползотворяване на наличните местни ресурси в територията. 

За стратегическото местоположение на град Поморие спомага и близостта до 

областния център – град Бургас (20 км), както и наличието на алтернативни форми на 

транспорт – воден и въздушен. Град Поморие разполага с пристанище, което осигурява 

бързи и удобни връзки с близко разположените градове: Бургас, Несебър, Созопол и 

Варна. То е насочено предимно към обслужване на туристическия поток – малки 

пътнически плавателни съдове и яхти. В непосредствена близост до града (около 10 км) 

се намира и летище Бургас, което през летния сезон приема значим туристически поток 

от български и от чуждестранни туристи. Към момента се правят проучвания за 

свързване на летище Бургас с курортен комплекс „Слънчев бряг“ посредством нов 

железопътен участък, който преминава през територията на община Поморие. В четири 

от общо пет предложени варианта, трасето обслужва и самия град Поморие чрез жп 

спирка. 

Пространственото развитие и планиране са част от регионалното развитие, което 

по своята същност представлява един динамичен процес, който от една страна, трябва 

да отразява наличните природни и социални условия на територията, а от друга - 

потребностите и желанията на населението. Пространственото разпределение на 

населените места се определя от два ключови фактора - релеф и главни 

комуникационни оси, които са изиграли ключово значение за формирането на 

селищните структури.  

В резултат на многообразието от различни селищни типове в община Поморие е 

въведена допълнителна класификация на населените места, която откроява 

спецификите на определени групи от селища и разкрива съществуващите 

пространствено-йерархични връзки между тях. Всяка категория е съставена от по 

няколко селища със сходни параметри, характеристики и общи насоки за бъдещо 

развитие. 

 

Таблица 8.1.1. Населени места в община Поморие по категории137 

категория Населени места 

I категория градовете Поморие и Ахелой 

II категория град Каблешково и селата Каменар, Лъка, Медово и Александрово. 

III категория селата Порой, Гълъбец и Горица 

IV категория селата Страцин, Косовец, Бата, Белодол, Дъбник и Габерово. 

V категория село Козичино 

 

 
137 Източник: Предварителен проект на ОУПО 
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Разгледаните пет категории от населени места изчерпват типологичното 

многообразие на селищата в община Поморие. Всяка от тези категории (групи) 

формира отделен урбанистичен ареал, който притежава определена специфика и 

потенциали за развитие. Обвързването на отделните урбанистични ареали в обща 

пространствена рамка се осъществява посредством урбанизационни оси на развитие: 

глави, вторични и третични. 

В южната част на община Поморие се формира една главна урбанизационна ос, 

която съвпада с трасето на първокласен път I – 9 (E 87) и се развива успоредно на 

черноморското крайбрежие, като включва населените места от I категория (Поморие и 

Ахелой). 

В централната част на общината се образуват две вторични урбанизационни оси. 

Първата от тях е с направление север – юг и обхваща населените места от II категория 

(Лъка, Каблешково, Медово и Александрово). Тя е развита по протежение на 

третокласен път III – 906. Втората ос е с направление изток – запад и съвпада с трасето 

на третокласен път III – 6009, като включва две населени места (Ахелой и Каблешково, 

съответно от I и II категория). В пресечната точка на двете вторични урбанизационни 

оси е ситуиран град Каблешково, който играе роля на своеобразен разпределител на 

транспортните потоци в територията. Каблешково изпълнява и надобщински 

транспортни функции, тъй като разпределя не само автомобилния поток в границите на 

общинската територия, но поема и целия транзитен трафик от АМ „Тракия“ към 

курортните градове, разположени на север от Бургас. 

В северната и западната част на общината се наблюдават други три третични 

урбанизационни оси. Първата от тях е с посока изток – запад и съвпада с трасето на 

третокласен път III – 2085. На тази ос е разположено село Горица, което има важно 

кръстопътно местоположение. Другите две оси са с направление северозапад – 

югоизток. Те са развити по протежение на общинските пътища Александрово – Горица 

и Медово – Просеник, които осъществяват преки връзки между III – 906 и III – 2085. 

Към първата от тях принадлежат населените места от III категория (Порой, Гълъбец и 

Горица), а към втората – населените места от IV категория (Страцин и Бата). Към 

описаните урбанизационни оси следва да се включат и съществуващите тупикови 

връзки към селата Дъбник, Габерово, Белодол и Косовец (IV категория) и село 

Козичино (V категория). 

Извън посочените урбанизационни оси остава само село Каменар, което заема 

средищно местоположение между главната и двете вторични оси. То е обвързано с тях 

чрез мрежа от общински връзки, което му осигурява възможност за приобщаване и 

гравитиране едновременно към четири населени места – Поморие, Каблешково, Ахелой 

и Лъка. 
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Баланс на територията 

 

Територията е ценност, която трябва да бъде добре управлявана, поддържана 

и използвана, защото тя е ресурсът, чрез който се осъществява социално, 

икономическо и духовно развитие на обществото. Пазарните принципи 

противопоставят икономическите и социалните приоритети, защото стопанският 

растеж се стреми към максимална рентабилност и увеличение на печалбите, което 

често става за сметка на социално-естетическите потребности на човека. За 

ефективен просперитет на един регион е важно да не се пренебрегва човешкото 

измерение на териториалното развитие и да се запази балансът между 

икономическата експанзия  и социалните, естетически и духовни ценности.  

 

Таблица 8.1.2. Баланс на територията на община Поморие138 

 
138 Източник: Предварителен проект за Общ устройствен план на община Поморие 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на 

проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ     

1. Жилищни функции 1558,48 3,77 1543,18 3,73 

2. Обществено-обслужващи функции 43,15 0,10 55,57 0,13 

3. Производствени дейности 141,58 0,34 700,16 1,69 

4. Складови дейности 165,18 0,40 0,00 0,00 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 347,59 0,84 658,21 1,59 

6. Озеленяване и градини 23,39 0,06 128,04 0,31 

7. Спорт и атракции 213,99 0,52 263,85 0,64 

8. Земеделски територии, в т.ч.: 25081,34 60,69 24285,47 58,76 

8.1. обработваеми земи - ниви 13130,01 31,77 12432,94 30,08 

8.2. обработваеми земи - трайни насаждения 4447,86 10,76 4168,48 10,09 

8.3. необработваеми земи 6908,41 16,72 6667,23 16,13 

8.4. земи по Параграф 4 9,49 0,02 0,00 0,00 

8.5. територии със променено предназначение за 

неземеделски нужди 
585,56 1,42 869,74 2,10 

8.6.с допустима промяна на предназначението 0,00 0,00 147,07 0,36 

9. Горски територии, в т.ч.: 10428,09 25,23 10422,45 25,22 

9.1. гори 10388,39 25,14 10382,75 25,12 

9.1. горски разсадници 39,70 0,10 39,70 0,10 

10. Водни площи 1080,61 2,61 1077,19 2,61 

11. Транспорт и комуникации 1086,98 2,63 1086,98 2,63 

12. Техническа инфраструктура 95,71 0,23 95,71 0,23 

II. ДРУГИ ТЕРИТОРИИ  

13. Скали, пясъци, оврази, ями и др. 663,63 1,61 647,37 1,57 

14. Зашитени територии 9,54 0,02 9,54 0,02 

15. Защитени територии за опзаване на НКЦ 2,67 0,01 2,67 0,01 

16. Мини, кариери, депа и сметища 79,04 0,19 32,91 0,08 

17. Плажове и брегоукрепителни съоръжения 53,45 0,13 53,45 0,13 
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Балансът на територията на община Поморие показва, че урбанизираните 

територии представляват 3,77% от общата площ на общината, която е 41327,53 ха. 

Това е по-високо в сравнение с делът на урбанизираните територии за югоизточен 

район от ниво 2 (4,9%) и по-висок в сравнение с националния показател за 

урбанизирани територии (5,1%). 

Най-голям дял в площоразпределението се пада на земеделските територии – 

60,69% (57.4% за България и 51.6% за област Бургас). Това е обяснимо, като се има 

предвид сравнително равнинния релеф в съчетание с добри климатични условия. 

 

Фигура 8.1.5. Баланс на територията на Община 

Поморие 
Горските територии заемат 

25,23% от общата площ на 

общинската територия (при 

33,5% за страната и 40,5% 

за област Бургас), който е 

значително по-малък дял от 

земеделските. Горските 

територии са 

концентрирани предимно в 

северната част на 

общинската територия. 

 

Делът на териториите за транспортна и техническа инфраструктура е 2,63%. 

С тази характеристика територията на общината представлява природно 

богатство, което следва да бъде пазено, управлявано и поддържано. В съвременния 

глобализиращ се свят и ускорен икономически растеж на всяка цена, стремежът към 

високи печалби става на цената на намаляване на природните дадености и засягане на 

човешките потребности. Именно поради тази причина е необходимо при планирането и 

управлението на териториалното развитие да се вземат предвид човешките потребности 

18. Солници 227,75 0,55 227,75 0,55 

19. Гробищни паркове 19,71 0,05 31,37 0,08 

20. Специални терени 5,66 0,01 5,66 0,01 

ОБЩА ПЛОЩ 41 327,53 100,00 41 327,53 100.00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ  

А. За природозащита - защитени територии и защитени 

зони 
23951,37 57,96 23951,37 57,96 

Б. За опазване на културното наследство 23,68 0,08 23,68 0,06 

В. Територии с особена териториалноустройствена защита 0,00 0,00 0,00 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0,00 0,00 79,04 0,33 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и 

срутища 
10,91 0,04 10,91 0,04 

Е. Други нарушени територии 79,04 0,19 0,00 0,19 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Б, Г, Д, Е с отчитане на 

припокриването 
113,63 0,27 113,63 0,27 
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и най-вече да се търси баланса между икономически просперитет, необходимите 

характеристики на средата за постигане на устойчиво развитие и повишаване 

качеството на живот.  

 

Собственост 

 

Преобладаващата част от територията на община Поморие е частна собственост. 

Тя обхваща 23,31% от общата площ на общината и е разпределена между частна, 

кооперативна, обществени организации, нужди физически и юридически лица. 

След нея се нарежда общинската собственост, която заема много малък дял едва 

5,05%. Държавната собственост също е ограничена – 2,93%. Най-малка е площта на 

териториите, собственост на религиозни институции – по-малко от 0,01%. Близо 

68,54% от територията е с неизяснена собственост.139 

 

8.1.2. Селищна мрежа 

Пространствено – йерархичната структура на селищната мрежа в община 

Поморие е резултат на комплексното действие на определени природни и антропогенни 

фактори. От съществено значение е и стратегическото природо-географско и 

транспортно-комуникационно местоположение на общината, разположение в близост 

до главни оси на урбанистични развитие. 

Селищната мрежа представлява съвкупността от населени места, които са 

обвързани с пространствени, функционални връзки. Селищната мрежа в Община 

Поморие се състои от 17 населени места, като три от тях са градове: Поморие, 

Каблешково и Ахелой. Останалите четиринадесет населени места са села: 

Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Козичино, 

Косовец, Лъка, Медово, Порой и Страцин. 

Съгласно приетата Категоризация на административно-териториалните и 

териториалните единици в Р България, община Поморие с ЕКАТТЕ BGS17 се 

категоризира във 2 категория. 

Отделните населени места в общината се категоризират, както следва: 

• 2 категория – град Поморие; 

• 4 категория – градовете Ахелой и Каблешково; 

• 5 категория – селата Гълъбец и Страцин; 

• 6 категория – селата Бата, Белодол, Габерово, Горица, Дъбник, Медово и Порой; 

• 7 категория – селата Александрово, Каменар, Козичино, Косовец и Лъка. 

 

 
139 Източник: Предварителен проект за Общ устройствен план на община Поморие 
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Урбанистичните ареали на отделните категории населени места формират 

„тъканта“ на селищната структура, докато урбанизационните оси определят нейния 

„опорен скелет“. Сглобката между урбанистични ареали и урбанизационни оси 

формира пространствено-йерархичния модел на селищната мрежа в община Поморие. 

 

Фигура 8.1.6. Селищна система на община Поморие по 

степен на урбанизация140 
 

В този модел се открояват 5 

основни селища, чието 

балансирано развитие е от 

съществено значение за 

запазването и укрепването 

на селищната мрежа в 

общината. Това да градовете 

Поморие, Каблешково и 

Ахелой и селата Гълъбец и 

Страцин. Градовете 

Поморие и Ахелой 

формират главната 

урбанизационна ос в 

територията и са носител на 

основния социално-

икономически ресурс на 

общината. Град Каблешково 

е пресечна точка на двете 

вторични урбанизационни 

оси и поема функцията на 

важен разпределител на 

транспортните потоци в 

територията.  

Селата Гълъбец и Страцин 

дефинират две от 

третичните урбанизационни 

оси и играят роля на 

„опорни селища” за по-

малките населени места във 

вътрешността на 

общинската територия. 

 
 

 
140 Източник: Предварителен проект на ОУП на община Поморие 
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Посочените пет населени места се характеризират и с най-високите демографски 

и икономически показатели, поради което следва да получат адекватно третиране в 

бъдещия общ устройствен план на общината. 

Към настоящия момент гр. Поморие е главен административен и обслужващ 

център на едноименната община. Поморие е град от 4-то ниво спрямо Националната 

концепция за пространствено развитие (2013-2025г.) и има изключително важна роля за 

периферните селски територии. Той отстъпва значително пред областния град Бургас 

по своите демографски и икономически показатели, но същевременно с това е запазил 

своята роля на специфична туристическа дестинация с богато културно наследство и 

установени традиции в областта на лозарството и винарството. Той има реален 

потенциал да играе ролята на балансьор на град Бургас в развитието на Югоизточна 

България, независимо от по-ограничените си социално-икономически възможности. 

Едно от основните предимства на града е наличието на уникални местни ресурси за 

развитие на специфични икономически дейности, които могат да гарантират 

отличителен „брандинг“ на територията и да я отличат от останалите български 

черноморски общини. 

В първоначално издадената от МРРБ Заповед град Поморие е категоризиран в 3 

категория, но през 2014г. (отново със Заповед на МРРБ) категорията му е повишена от 

3 във 2 категория. Това показва, че град Поморие има водещи функции, роля и влияние 

на микрорегионално ниво. Той е общински административен център, с тенденция към 

развитие на обслужващи дейности и на надобщинско ниво. 

Тринадесет от останалите шестнадесет населени места в общината изпълняват 

административни функции на кметства: Ахелой, Каблешково, Гълъбец, Страцин, Бата, 

Белодол, Габерово, Горица, Дъбник, Медово, Порой, Каменар и Косовец (по данни на 

общинската администрация). Сред тях като селища с водещи функции се открояват 

двата града (Ахелой и Каблешково) и две села (Гълъбец и Страцин). Посочените 

четири населени места играят роля на „опорни селища“ в селищната мрежа в общината. 

Те притежават относително стабилни демографски показатели, отличават се с по-добре 

развит и по-разнообразен икономически потенциал и играят структуроопределяща роля 

при формирането на основните урбанизационни оси в територията. Около тях 

гравитират близко разположените селища, които разполагат с по-ограничени социално-

икономически възможности и с по-слабо развита система от обекти на социалната 

инфраструктура. Ето защо целенасочената подкрепа на тяхното балансирано развитие в 

бъдеще е от съществено значение за стабилизирането на мрежата от населени места в 

община Поморие. 

Трите най-малолюдни села в общината – Александрово, Козичино и Лъка са с 

административни функции – кметски наместничества. Те са от категорията на много 

малките села в общината (с население под 250ж.) и са със сравнително слабо развити 

икономически дейности. Основната селищна функция в тях е обитаването, съчетана с 

някои малки обекти на социалната инфраструктура (главно в сферата на културата и 

социалното подпомагане). От тях в най-неблагоприятно положение е село Козичино, 

което е разположено в най-северните планински части на общината, на твърде голямо 
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отстояние от „опорните селища“ в територията, което затруднява неговата интеграция в 

общата селищна мрежа. За това допринася и отдалечеността му от основни 

транспортни артерии и затруднения комуникационен достъп, който се осъществява 

откъм община Несебър по самостоятелен тупиков планински участък от общинската 

пътна мрежа. Това прави село Козичино сравнително изолирано от общото социално-

икономическо и инфраструктурно развитие на община Поморие. 

 

Характеристика на населените места 

 

Градовете Поморие и Ахелой 

• Разположение на самото черноморско крайбрежие или в непосредствена близост 

до него (500 - 700 м); 

• отлична комуникационна обезпеченост – и двете населени места се обслужват от 

първокласен път от РПМ - I – 9 (Е 87) – Варна - Бургас; 

• приоритетно развитие на туристически дейности (морски и балнеоложки 

туризъм). 

В тези населени места са застъпени всички сектори на общинската икономика, 

но приоритетно се развива третичният сектор, представен основно от туризма. 

Първият фактор, определящ туристическия профил на селищата, е излазът им на 

Черно море. Той е предпоставка за развитие не само на морски туризъм, а и на други 

дейности, свързани с усвояването на ценния природен ресурс: използване на 

алтернативен воден транспорт, предлагане на допълнителни туристически водни 

атракции и водни спортове, риболов и отглеждането на аквакултури. Една част от тези 

потенциали не се оползотворяват пълноценно към настоящия момент. 

Вторият фактор, допринасящ за успешното развитие на туризма в територията, е 

Поморийското езеро. Към момента то се използва приоритетно за добив на сол и 

калолечение. То създава условия за развитие и на алтернативни форми на туризъм като: 

еко туризъм, орнитоложки туризъм, фото туризъм. Друг скрит потенциал за 

организиране и предлагане на специфични туристически дейности са заблатените 

територии, разположени на запад от град Поморие, в непосредствена близост до 

трасето на първокласен път I – 9 (E 87). 

Третият фактор, който спомага за реализацията на туристическата дейност, е 

наличието на множество културни ценности. Те включват както археологически обекти 

и недвижими културни ценности, така и специфично нематериално културно 

наследство (традиции, обичаи, фестивали, пленери, изложби и др.). Този ресурс е 

основна предпоставка за развитието на културно-познавателен туризъм. 

Последният фактор, допринасящ за привличането на определен туристически 

поток, е специфичната ориентация на територията в отглеждането на лозови масиви и 

традиционното производство на вина в региона. Това създава условия за предлагане и 

на тясно специализирания винен туризъм. 
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Поради богатството от природни и антропогенни ресурси, градовете Поморие и 

Ахелой представляват атрактивни туристически дестинации, които формират т.нар. 

„първа линия” на по-висококатегорийно туристическо обслужване в общината. Тук е 

концентрирана основната част от легловата база, търговските обекти, заведенията за 

хранене и развлечение, културните мероприятия в община Поморие. 

Паралелно с това успешно се развива и вторичният сектор на икономиката. 

Водеща роля в него има винопроизводството, което е традиционно за региона и се 

реализира в едно основно предприятие („Черноморско злато“) и няколко по-малки 

винопроизводства („Бойар“, „Тохун“, „Южно злато“, „Лозина естейт енд Уайнселар“). 

От всички населени места в общината градовете Поморие и Ахелой са с най-

добре развит вторичен и третичен сектор на икономиката. 

Първичният сектор също е застъпен в землищата на двете населените места, но 

той изпълнява подчинена роля в общото им социално-икономическо развитие. 

 

Град Каблешково и селата Каменар, Лъка, Медово и Александрово. 

Те са обособени в една обща категория, поради наличието на няколко базови 

сходства в характеристиките: 

• разположение в централната равнинна част на общината, в относителна близост 

до черноморския бряг (5 - 7 км); 

• много добра комуникационна обезпеченост – четири от петте населени места са 

разположени по протежение на третокласен път III – 906 - Лъка, Каблешково, 

Медово и Александрово (само село Каменар няма директен достъп до пътища от 

РПМ, но чрез добре развита мрежа от общински пътища осъществява удобни 

транспортни връзки с близко разположените Поморие, Каблешково, Лъка и 

Ахелой); 

• приоритетно развитие на дейности, обезпечаващи туристическия отрасъл, който 

се развива на „първа линия“. 

Тази група от селища формира тила на крайбрежната зона и играе ролята на 

буфер между нея и останалите населени места в общината. Ето защо тя притежава 

потенциал за развитие на онези икономически дейности, които подпомагат на втори 

план разгръщането на курортните функции. 

Приоритетна икономическа дейност за тези населени места отново е туризмът. 

Едното възможно направление за развитие на туристическа дейност е нейното 

тясно обвързване с крайбрежната зона и съвместно развитие на морски туризъм от 

т.нар. „втора линия”. Основен позитив при този сценарий е възможността за 

изграждане на нова база за настаняване извън преуплътнената и вече изчерпана 

урбанизирана среда на крайбрежието, при запазване на благоприятните визуални 

връзки с Черно море. Като известен негатив може да бъде отчетена относителната 

отдалеченост от брега (5–7 км), което налага използването на ежедневен транспорт за 

достигане до плажната ивица. 
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Втората възможност за развитие на туризма в територията е предлагането на 

самостоятелен специфичен туристически продукт, който е базиран на локалните 

особености и потенциали. Природните и културни ресурси на селищата позволяват 

развитието на: винен туризъм (Каблешково), балнеоложки туризъм (Медово), еко 

туризъм (Каблешково, Медово, Александрово), културно-познавателен туризъм 

(Каблешково), селски туризъм (Медово, Александрово, Лъка и Каменар) и др. 

Територията има особено голям потенциал за развитие на различни форми на 

спортен туризъм (игра на голф, пешеходни и велосипедни преходи, мотокрос, 

автомобилизъм, футбол, тенис, яздене на коне и др.).  

Чрез усвояването на посочените потенциали, петте селища могат да формират 

т.нар. „втора линия“ на висококатегорийно туристическо обслужване в общината. 

Освен за развитието на туризъм, територията е подходяща и за развитието на 

онези отрасли от първичния и вторичния сектор на икономиката, които следва да 

обезпечат туристическата дейност в общината като цяло. Тук се включват: 

• селско стопанство – добив на земеделска и животновъдна продукция, чието 

потребление е насочено към туристическия контингент; 

• лека промишленост (с акцент върху хранително-вкусовата) – преработка на 

добитата от селското стопанство продукция и нейното реализиране в местата за 

настаняване и заведенията за хранене и развлечения; 

• търговия – създаване на условия за реализиране на продукцията чрез 

изграждането на мрежа от търговски обекти (магазини, открити и покрити 

пазари), обвързани в обща снабдителна верига; 

• логистично-складова дейност – складиране и съхранение на материали и 

продукти, свързани с развитието на туристическата дейност; 

• строителство – изграждане и текуща поддръжка на туристическата база и 

инфраструктура. 

Като се изключи селското стопанство, останалите четири икономически 

дейности следва да се реализират в рамките на населените места и селищните 

образувания, върху вече урбанизирани и усвоени терени, с оглед опазване на ценния 

земеделски фонд в територията. Подходящи за тази цел са: трите производствени зони 

в град Каблешково; стопанските дворове и животновъдните комплекси, разположени 

около петте населени места; закритите и рекултивирани участъци от кариерите на мина 

„Черно море“ в землищата на селата Каменар и Лъка; терените, непосредствено 

прилежащи към първокласен път I – 9, подходящи за организиране на складова и 

логистична дейност. 

В рамките на селищата е целесъобразно изграждането не само на леглова база за 

туристическия поток, а и на жилищен фонд за настаняване на заетия в туризма 

персонал, работещ в крайбрежната зона (включително и КК „Слънчев бряг“). 
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Селата Порой, Гълъбец и Горица 

Те са обособени в една обща категория, поради наличието на няколко базови 

сходства в характеристиките: 

• разположение в северната част на общината, в непосредствена близост до 

Еминска планина и язовир „Порой”; 

• добра комуникационна обезпеченост – и трите селища са разположени по 

протежение на общински път Александрово – Горица, който осъществява пряка 

връзка между двата третокласни пътя III – 906 и III - 2085 и играе роля на 

транспортно направление с важно локално значение;  

• комбинирано развитие на туристическа дейност и селско стопанство. 

Тези селища се отличават с относителна отдалеченост от крайбрежната зона, 

поради което нямат потенциал за развитие на морски туризъм. За сметка на това те 

притежават редица природни и антропогенни ресурси, които са предпоставка за 

предлагането на алтернативни туристически продукти. 

И трите населени места разполагат с много добри условия за развитието на: 

селски туризъм, еко туризъм, пешеходен и вело туризъм. Освен това някои от селищата 

имат потенциал за разгръщане и на други специфични видове туризъм: риболовен 

туризъм (селата Порой и Гълъбец), планински туризъм (землището на село Горица), 

ловен туризъм (землището на село Горица), винен туризъм (село Горица), спортен 

туризъм (село Порой) и др. 

Въпреки това потенциалите на територията за развитие на туристическа дейност 

са сравнително по-ограничени от тези на селищата в I и II категория. Ето защо 

населените места в тази група разчитат и на друг основен поминък на населението, 

какъвто е селското стопанство. 

Водещи позиции в него заема растениевъдният отрасъл (зърнопроизводство, 

лозарство и овощарство). Тук е разположена значима част от хидромелиоративните 

съоръжения в общината – Напоителна система НС „Порой“ и Отводнителна система 

ОС „Гълъбец“. 

Животновъдството играе второстепенна роля и е ориентирано предимно към 

задоволяване на собствените потребности на населението. Изключение правят само 

няколко малки животновъдни комплекси (ферми), които са пазарно ориентирани. 

Отличителна черта на разгледаните населени места е, че в тях равностойно са 

застъпени първичният и третичният сектор на икономиката (селско стопанство и 

туризъм), а вторичният сектор (сектор „Индустрия“) почти изцяло липсва. Това може 

да бъде компенсирано с изграждането на няколко малки производствени мощности, 

които да работят в сферата на хранително-вкусовата промишленост за преработка на 

добитата селскостопанска продукция. 
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Селата Страцин, Косовец, Бата, Белодол, Дъбник и Габерово 

Те са обособени в една обща категория, поради наличието на няколко базови 

сходства в характеристиките: 

• разположение в западната част на общината, по поречията на реките Хаджийска 

и Ахелой, в близост до Айтоска планина и язовир „Ахелой“; 

• средна степен на комуникационна обезпеченост – две от селищата (Бата и 

Страцин) са разположени на общински път Медово – Просеник, който 

осъществява връзка между третокласните пътища III – 906 и III - 2085 и играе 

роля на транспортно направление с локално значение (останалите четири села се 

захранват от тупикови участъци); 

• приоритетно развитие на селскостопанска дейност. 

В тази категория попадат онези селища в общината, които са най-отдалечени от 

крайбрежната зона и от основните комуникационни потоци в територията. 

Основният поминък на местното население е селскостопанската дейност. И тук 

(подобно на селищата от III категория) водещ отрасъл е растениевъдството. С по-

големи възможности за добив на земеделска продукция са по-големите села Бата и 

Страцин, които разполагат с по-обширни землища и повече земеделски земи. По-

малките села (като Косовец и Белодол) са с по-ограничени възможности поради по-

малките си землища и наличието на по-значим дял от горския фонд в тях. 

Животновъдството не е достатъчно добре развито. То е представено само от 

няколко животновъдни комплекси и ферми, които са разположени извън чертите на 

населените места. По-голямата част от продукцията не е пазарно ориентирана, а е 

насочена към задоволяване на потребностите на местното население. 

Налице са и известни ресурси за развитие на някои алтернативни форми на 

туризъм като: селски туризъм, еко туризъм, риболовен туризъм и др. Те обаче са 

относително по-малки, в сравнение със селищата от III категория. 

Основните потенциали на тази група селища са насочени към развитието на: 

• биологично селскостопанско производство – развитие на съвременно селско 

стопанство, ориентирано към производството на екологично чисти продукти от 

растениевъдния и животновъдния отрасъл; 

• алтернативно земеделие – земеделие, базирано на отглеждането на нови 

специфични сортове, които са алтернатива на традиционните за региона земеделски 

култури; 

• лека промишленост – изграждане на малки производствени мощности за 

преработка на произведената селскостопанска продукция, с цел затваряне на 

целия производствен цикъл и реализиране на продукция с по-висока добавена 

стойност (една част от произведената продукция може да бъде ориентирана към 

туристическия сектор); 
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• туризъм – предлагане на алтернативни форми на туризъм, с относително малък 

мащаб на легловата база (къщи за гости, вили, стаи и апартаменти под наем), 

обслужващи неголям туристически поток. 

Поради липсата на директна пространствена и комуникационна връзка между 

някои от селищата в тази група, те могат да бъдат разделени в две подгрупи: 

• Страцин, Косовец, Бата и Белодол – които гравитират около вторичното 

транспортно направление Медово – Просеник; 

• Дъбник и Габерово – които гравитират около третокласен път III – 6009 в 

участъка между Изворище и Каблешково. 

Село Козичино 

То е обособено в отделна категория, поради своите специфични характеристики, 

които го отличават от всички останали селища в общината: 

• разположение в най-северната планинска част на територията, близо до билото 

на Еминска планина; 

• слаба комуникационна обезпеченост – единственият подход към селото е 

тупиков и се осъществява от третокласен път III – 906, като се преминава през 

територията на община Несебър; 

• слабо развити икономически дейности. 

Това селище е със сравнително ограничен социално-икономически потенциал. 

То регистрира слабо развитие в първичния и третичния сектор на икономиката. 

Първичният сектор е представен от селското стопанство (развито въз основа на 

сравнително ограничения земеделски фонд) и горското стопанство (обвързано с 

наличния горски фонд в територията). 

Третичният сектор е представен от туристическата дейност. Към момента тя не е 

достатъчно добре разгърната. Село Козичино има потенциали за развитие на 

разнообразни форми на алтернативен туризъм. Те са свързани с планинския характер 

на релефа (планински туризъм, пешеходен и вело туризъм, екстремен туризъм, ловен 

туризъм), екологично чистата околна среда (еко туризъм), съхранената автентична 

селищна среда (селски туризъм), специфичното за селото нематериално културно 

наследство, свързано с уникалните и много добре запазени фолклорни традиции, 

облекло и говор на местната еркечка общност (културно-познавателен туризъм). 

Като цяло село Козичино се развива изолирано от останалите населени места в 

община Поморие. Това спомага за опазване на неговата специфика и автентичност, но в 

същото време възпрепятства цялостното му социално-икономическо развитие. То 

остава встрани от важните комуникационни потоци в територията и регистрира спад в 

демографските и икономическите си показатели. 
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Основните принципи, заложени в крайния урбанистичен модел за развитие на 

община Поморие са: 

• Утвърждаване на опорни центрове, около които гравитират близко 

разположените по-малки населени места. 

• Оптимизиране на териториалната локализация на обектите от посочените по-

горе основни функционални направления, като са създадени предпоставки за 

тяхното комплексно взаимодействие и интегрирано развитие. 

• Подобряване на комуникационната достъпност на територията, като необходимо 

условие за повишаване на мобилността на населението и пълноценното 

функциониране на основните функционални направления. 

 

8.1.3. Планова осигуреност на населените места 

 

Съгласно направения анализ в Предварителния проект на ОУПО са изведени 

следните изводи относно плановата обезпеченост на община Поморие:  

• Основните цели на пространствените документи за района са насочени към: 

развитие и модернизация на всички видове транспортни системи, опазване и 

устойчиво използване на природното и културно наследство и природните 

ресурси, функционална интеграция с граничните райони;  

• За територията на община Поморие са разработвани и одобрявани общи 

устройствени планове (ОУП или ОУПО), съгласно действащия в момента Закон 

за устройство на територията (ЗУТ);   

• Всички посочени устройствени разработки са с отдавна изтекъл срок на 

действие;   

• Налице е необходимост от изготвяне на нови актуални устройствени планове за 

територията на общината (общи и подробни), които да отговарят на 

съвременните изисквания в областта на устройственото планиране, както и на 

реалните потребности на местното население, общинското ръководство и 

представителите на бизнеса;   

• Изготвянето на Общ устройствен план на общината (ОУПО) ще създаде 

предпоставки за балансирано устойчиво развитие на общинската територия. 

Наличието на актуален ОУПО е задължителна основа за последващо етапно 

разработване и на набор от актуални Подробни устройствени планове (ПУП) на 

 

Общ устройствен план 

 

За територията на община Поморие и в процес на разработване Общ 

устройствен план (ОУПО) на Община Поморие с времеви хоризонт 2020-2040г. Към 

периода на разработване на ПИРО е готов Предварителен проект на ОУПО. 
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Предназначението на Общия устройствен план на община Поморие, е да служи 

като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика, 

насочени към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за 

развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове територии при 

отчитане на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични 

социално-икономически условия. 

С ОУПО се детайлизират териториалните насоки на развитие, заложени в 

пространствените документи от по-високо йерархично ниво – Националната концепция 

за пространствено развитие (НКПР). По този начин на нормативно ниво ОУПО се явява 

основна връзка между Закона за регионално развитие (ЗРР) и Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). 

С ОУПО се дава пространствено измерение на предвижданията и на други 

стратегически и планови документи за територията на общината – стратегии за 

развитие на областта и общината, в сферата на околната среда, управлението на 

отпадъците, туризма, икономиката и т.н. Определят се ограничителните режими върху 

територията, произтичащи от различни закони и подзаконови нормативи по отношение 

на опазването на историческите и културни ценности, горския и земеделски фонд, 

опазването на околната среда, възстановяването на нарушени територии и т.н. 

 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) 

 

Територията на община Поморие е почти изцяло покрита с одобрени 

кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР).  

 

Таблица 8.1.3. Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) изработени по 

договори с Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за територията на 

община Поморие141 

Населено място Граници 
Заповед за одобряване 

на КККР 

Площ на              

КК в дка 

КККР влизат в 

сила на:  (дата) 

гр. Поморие - 57491 землището РД-18-36/29.4.2009 49 209,055 23.6.2009 

с. Александрово - 00271 урб. територия    

с. Александрово - 00271 неурб. територия РД-18-1307/17.7.2018 10 808,105 10.8.2018 

гр. Ахелой - 00833 землището РД-18-60/15.9.2006 12 839,289 26.11.2006 

с. Бата - 02810 урб. територия    

с. Бата - 02810 неурб. територия РД-18-1471/9.8.2018 28 377,188 21.9.2018 

с. Белодол - 27440 урб. територия    

с. Белодол - 27440 неурб. територия РД-18-1308/17.7.2018 12 773,970 10.8.2018 

с. Габерово - 14057 урб. територия    

с. Габерово - 14057 неурб. територия РД-18-1309/17.7.2018 8 179,717 10.8.2018 

с. Горица - 16064 урб. територия    

 
141 Източник: Сайт на АГКК https://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-

na-kadastralna-karta-i-registri 
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Населено място Граници 
Заповед за одобряване 

на КККР 

Площ на              

КК в дка 

КККР влизат в 

сила на:  (дата) 

с. Горица - 16064 неурб. територия РД-18-1472/9.8.2018 35 375,263 21.9.2018 

с. Гълъбец - 18229 урб. територия    

с. Гълъбец - 18229 неурб. територия РД-18-1473/9.8.2018 12 512,547 28.9.2018 

с. Дъбник - 24253 урб. територия    

с. Дъбник - 24253 неурб. територия РД-18-1310/17.7.2018 7 377,071 10.8.2018 

гр. Каблешково - 35033 землището РД-18-37/27.7.2015 52 617,565 25.9.2015 

с. Каменар - 35691 урб. територия    

с. Каменар - 35691 неурб. територия РД-18-1311/17.7.2018 10 562,578 10.8.2018 

с. Козичино - 37753 урб. територия    

с. Козичино - 37753 неурб. територия РД-18-1474/9.8.2018 96 944,912 28.9.2018 

с. Косовец - 38769 урб. територия    

с. Косовец - 38769 неурб. територия РД-18-1312/17.7.2018 6 744,915 10.8.2018 

с. Лъка - 44425 урб. територия    

с. Лъка - 44425 неурб. територия РД-18-1313/17.7.2018 12 970,376 10.8.2018 

с. Медово - 47651 урб. територия    

с. Медово - 47651 неурб. територия РД-18-1475/9.8.2018 14 771,947 28.9.2018 

с. Порой - 57790 урб. територия    

с. Порой - 57790 неурб. територия РД-18-1314/17.7.2018 16 292,236 10.8.2018 

с. Страцин - 69746 урб. територия    

с. Страцин - 69746 неурб. територия РД-18-1315/17.7.2018 15 065,589 10.8.2018 

 Общо одобрени КККР: 403 422,32 613 189 

 Открито производство по създаване на КККР, обн. ДВ бр.102/01.12.2020г. 

 Открито производство по създаване на КККР, обн. ДВ бр. 39/28.04.2020г. 

 

Таблица 8.1.4. Открити производства за изработване на кадастрална карта и 

кадастрални регистри (КККР) по искане на инвеститор за територията на община 

Поморие142 

Населено място 
Идентификатор/ 

Граници 

Заповед за одобряване 

на КККР 

Площ на 

КК в дка 

кв. Сарафово                         

гр. Поморие 
летище Бургас 300-5-2/7.1.2004 2602,853 

 

 

  

 
142 Източник: Сайт на АГКК https://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-

na-kadastralna-karta-i-registri 
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8.2. Жилищен сектор 

 

В пространствената структура на община Поморие функционалната система 

обитаване е добре развита във всички селища в територията, като е постигнат 

относително висок жилищен стандарт. За общината е характерно високо равнище на 

жилищна задоволеност на населението. 

 

 

8.2.1. Анализ на състоянието на жилищния сектор, вкл. мерки за енергийна 

ефективност 

 

Обитаването и жилищният фонд са от съществено значение при провеждането 

на териториално-устройствената политика. Показателите за обитаването и жилищната 

осигуреност се влияят от демографските и социално-икономическите процеси, 

протичащи на конкретната територия. Жилищната задоволеност и 

платежоспособността на населението са от особено важно значение за развитието 

жилищното строителство и пазара на недвижими имоти. 

 

Таблица 8.2.1. Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в Община Поморие за периода 

2014-2019г.143 

Показатели  
Мерна 

единица 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

Жилищен фонд  

Жилищни сгради брой 8298 8327 8364 8400 8432 8452 

По материал на външните стени на сградата 

Панелени брой 82 83 84 84 84 84 

Стомано-бетонни брой 638 658 679 704 725 739 

  тухлени  брой 7281 7289 7303 7314 7325 7330 

   други  брой 297 297 298 298 298 299 

Жилища   брой 18591 19054 19646 20368 20540 20700 

По брой на стаите 

   едностайни  брой 2593 2736 2973 3212 3293 3327 

   двустайни  брой 6556 6768 7034 7383 7433 7484 

   тристайни  брой 5038 5131 5205 5301 5313 5354 

   четиристайни  брой 2572 2586 2595 2617 2627 2661 

   петстайни  брой 897 897 901 915 932 932 

с шест и повече стаи  брой 935 936 938 940 942 942 

Полезна площ  кв. м 1449179 1486764 1520336 1575777 1588564 1599065 

   жилищна  кв. м 1059850 1080104 1102542 1131436 1138347 1297352 

  спомагателна  кв. м 251755 264923 273229 293103 298034 301713 

  на кухните кв. м 137574 141737 144565 151238 152183 - 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради   брой 61 29 37 36 32 20 

В т.ч. нови брой 60 29 37 36 32 18 

В т.ч. разширени брой 1 - - - - 2 

 
143 Източник: НСИ 
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Показатели  
Мерна 

единица 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

Жилища   брой 549 463 592 722 172 160 

Полезна площ   кв. м 37805 37585 33572 55441 12787 10501 

в т.ч. жилищна   кв. м 25474 20254 22438 28894 6911 6822 

в т.ч. обслужваща кв. м 12331 17331 11134 26547 5876 3679 

 

По данни на НСИ към 31.12.2019 г. в община Поморие жилищният фонд се 

състои от 207 00 жилища с 1 599 065кв. м полезна площ, от която 1 297 352 кв. м 

жилищна площ.  

За анализирания периода в общината е налице тенденция за нарастване на броя 

на жилищните сгради и на жилищата в тях, като се увеличава и размерът на полезната и 

на чистата жилищна площ. С наличния жилищен фонд и разполагаемата жилищна 

площ, отнесени към наличното население в общината е постигнат висок стандарт на 

обитаване във всички населени места. 

 

Жилищни сгради 

 

Общият брой на сградите в общината към 2019 г. е 8452 бр. През периода 2014-

2019г. има силна инвестиционна активност за изграждане на нови жилищни сгради – 

215, които са въведени в експлоатация. Новите жилищни сгради в общината, 

изграждани в анализирания период са многофамилни, т.е. състоят се от повече от едно 

самостоятелно жилище.  

 

Фигура 8.2.1. Жилищни сгради в община Поморие 

(брой) 
 

Гъстотата на сградите е 

неравномерна, като по 

крайбрежните зони тя е по-

голяма отколкото в дълбочина 

в общината. Сградите по 

крайбрежието освен за 

жилищни се използват и в 

сферата на туризма през 

летните месеци. 

 

Тяхното териториално разпределение по населени места до голяма степен е 

съобразено с броя на населението, респективно на домакинствата в отделните селища. 

Важно влияние оказва и жилищния пазар – търсенето и предлагането на жилища - в 

отделните населени места. 

Преобладаващата част от застрояването в населените места е с малка височина - 

1-2 етажа. Единствено в гр. Поморие, има повече на брой жилищни сгради с етажност 

по-голяма от 2 етажа. Единични жилищни сгради с етажност над 2 етажа има и в 

останалите два града на общината – Каблешково и Ахелой и в някои от селата. 
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Жилища 

 

За характеризиране на жилищата се използват следните показатели: „брой 

жилища“; „жилища по брой на стаите“; „жилищна площ“ и др. 

Броят на жилищата в община Поморие към 2019 г.  е 20 700.  

 

Фигура 8.2.2. Динамика на жилищата в община 

Поморие (брой) 
Основно в гр. Поморие и в гр. 

Каблешково са изградени 

многофамилни жилищни 

сгради. За периода 2014 – 2019 

г. броят на жилищата е 

нараснал с близо 11,7% или с 

2109 жилища спрямо базовата 

2014г., когато техният брой е 

бил 18591 бр. Не целият 

жилищен фонд в общината се 

обитава. 
 

През последните години в общината нараства броят на хотелите от апартаментен 

тип (отчитани от статистиката като жилища), като фактор за тяхната поява е 

туристическата функция. По-голямата част от този жилищен фонд е за сезонно 

ползване. По подобие и на останалите общини в страната и в община Поморие е 

значителен броят на необитаваните жилища, част от които са с лоши качествени 

характеристики. През последните години е формиран значителен контингент 

необитавани жилища, на първо място – поради отрицателния естествен и механичен 

прираст. 

 

Жилища по брой на стаите  

 

Фигура 8.2.3. Жилища по брой стаи в Община 

Поморие, 2019г. (брой) 
Структурата на жилищния 

фонд по стайност се определя 

от съответствието между 

структурата на обитателите и 

пазарното търсене. За 2019г. 

от общия брой на жилищата в 

общината преобладават 

двустайните жилища – 36% 

(7484 ж.) и тристайните – 26% 

(5354 ж.).  
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Четиристайните жилища са 13% (2661 ж.), а тези с 5, 6 и повече стаи са общо 

9%. Едностайните жилища в общината са 16% (3327 ж.). Съотношението по броя на 

стаите за 2019г. спрямо 2014г. почти се е запазило, като има леко увеличение при 

двустайните жилища за сметка на едностайните. 

В структурата на жилищата по показателите площ на 1 жилище и брой на стаите 

в жилищата с висок дял са средните и малките жилища, като в някои от селата на 

общината не е малък броят на големите жилища – с 3-5 и повече стаи. 

 

Задоволеност с жилищна площ 

Жилищната задоволеност се определя от броя жилища, падащи се на 1000 

човека от населението. Този показател може да се измери и със среден брой лица на 

едно жилище. На 1000 човека от населението през 2014г. се падат 673,03 жилища, а 

през 2019 г.  - 759,27 жилища. Среден брой обитатели на 1 жилище – 1,32 за 2019г.  

По данни за 2019 г., общият размер на полезната площ в целия жилищен фонд 

на общината възлиза на 1 599 065 кв.м., от които 81% е жилищна площ. 

Съпоставката между броя на населението и броя на жилищата показва, че за 

2019 г. на едно жилище се падат средно по 1,32 души. Средният брой лица на едно 

жилище в община Поморие е по-нисък в сравнение с област Бургас - 1,40 и за 

Югоизточен район - 1,62 среден брой лица на едно жилище. 

 

Фигура 8.2.4. Динамика на среден брой лица на едно 

жилище за периода 2014-2019г. 
Основният извод от 

площните характеристики и 

статистическото 

потребление на жилища е 

благоприятен – Поморие има 

достатъчно жилищен фонд и 

площи, които да осигурят 

добри количествени 

характеристики на жилищен 

стандарт.  
 

Ясно е изразена тенденцията към намаляване на коефициента за среден брой лица на 

едно жилище за периода 2014-2019г., което е резултат от намаляване броя на 

населението в общината. 

 

Форма на собственост  

 

Преобладаващата част от жилищата в общината са частна собственост, което е 

характерно за жилищния фонд в страната. От целия жилищен фонд към 2019 г., 80,8% 
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са собственост на частни физически лица и 18,8% на частни юридически лица. 

Незначителен е делът на жилищата, общинска или държавна собственост – едва 0,4%. 

 

Таблица № 8.2.2. Жилища по форма на собственост 

Година общо 

Форма на собственост 

Държавни или 

общински 

Частни на 

юридическо лице 

Частни на 

физическо лице 

2014 18591 93 2201 16297 

2015 19054 93 2597 16364 

2016 19646 93 3080 16473 

2017 20368 93 3652 16623 

2018 20540 93 3749 16698 

2019 20700 93 3882 16725 

 

За анализирания период (2014-2019 г.) броят на държавните и общински жилища 

остава непроменен - 93.  

 

Фигура 8.2.6. Структура на жилищата в общината по 

формата на собственост за 2019г.  
Незначително нараства броят 

на жилищата - собственост на 

физически лица с 2,6% - от 16 

297 (2014 г.) на  16725 

жилища (2019 г.). Много 

сериозен е ръстът на 

жилищата, които са частна 

собственост на юридически 

лица – повече от 76% за 

периода или от 2201 жилища 

(2014 г.) на  38823749 жилища 

през 2019 г.   
 

 

Качествени характеристики на жилищния фонд  

 

По вида на конструкцията, жилищният фонд (жилищни сгради) към 2019 г. са 

представени в четири обобщени категории – панелни, стомано-бетонни, тухлени с 

бетонна плоча и тухлени с гредоред.  

Панелните жилищни сгради са по-малко от 1% (84 бр.), като през периода 2014-

2016г. са построени 2 сгради, след което е  преустановено строителството им. 

Стоманобетонните сгради са малко над 9% (739 бр.), като техният брой нараства през 

разглеждания период със 101 сгради спрямо 2014г. Категорията тухлени са най-

масовият вид – с дял 817% (7330 бр.) от всички жилищни сгради.  С друг вид 

конструкция са 3% (299) от жилищните сгради в общината.   
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Жилищните сгради от стоманобетон и панелни са основно в гр. Поморие и в гр. 

Каблешково. От всички панелни жилищни сгради в общината 90,8% са в гр. Поморие, 

5,0% - в гр. Каблешково. Единични панелни жилищни сгради има и в селата Медово, 

Страцин, Горица и др.  

 

Фигура 8.2.7. Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата в община Поморие, 2019г. 

(брой) 

Жилищните сгради със 

стоманобетонни конструкции 

са повече на брой и са по-

широко разпространени в 

населените места на 

общината. Същите са 

изграждани през последните 

няколко десетилетия. От 

общия брой на жилищните 

сгради със железобетонна 

конструкция в общината 

82,8% са в гр. Поморие и 7,0% 

в гр. Ахелой.  
 

 

В селата на общината част от сградите са от сурови тухли (кирпич). Най-голям е 

броят им в селата Гълъбец (40 сгради), Косовец (39 жилищни сгради), Лъка (27 сгради) 

и др. Физическото състояние на жилищните сгради, изградени от сурови тухли 

(кирпич) не е добро. Същите лесно подгизват, мазилките се напукват и т.н. 

Всички жилища в общината са електроснабдени. Всички населени места в 

община Поморие имат изградени централни мрежи за водоснабдяване.  

Канализационна мрежа има изградена само в общинския център гр. Поморие и гр. 

Ахелой. Всички други населени места заустват отпадъчните си води в 

септични/попивни ями или в прилежащите дерета и реки. 

Качествените характеристики на жилищата по отношение на степента на 

благоустроеност показват, че част от жилищата са с относително добри параметри. С 

влошени характеристики са част от жилищата, които са без баня и на такива, в които 

банята е извън жилищната сграда. Част от жилищния фонд е компрометиран физически 

(до степен на опасност от самосрутване) и напълно морално остарял – немалък брой 

жилища изградени от кирпич, с ограничен брой помещения и липсата на санитарни 

възли в жилищата. 

Жилищните сгради са с ниска енергийна ефективност – значително енергоемки, 

с големи загуби на енергия, остарели инсталации и др. Част от частните домове са 

обновени с приложени мерки за енергийна ефективност, но без предходно обследване, 

което не може да даде реална представя за спестяванията.  
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8.2.2. Жилищна политика на Община Поморие 

 

Към края на 2019 г. Община Поморие разполага с жилищен фонд от 25 

апартамента, от които 15 бр. в град Поморие и 10 в гр. Каблешково144. 

 

Таблица 8.2.3. Структуриран по видове и местоположение, общинският жилищен фонд 

Населено място Едностайни Двустайни  Тристайни Всичко  

І. Апартаменти 8 6 1 15 

гр. Поморие 2 7 1 10 

гр. Каблешково    25 

Всичко:     

 

В общинските имоти са настанени общо 18  семейства.  

С решениe №1161/07.10.2014г. на ОбС-Поморие е установена наемната цена на 

кв.м. полезна площ: за Поморие – 0,85лв./кв.м.; за Каблешково – 0,65лв./кв.м. Наемната 

цена е ниска в сравнение с целогодишните наеми на частните имоти, затова е 

необходима актуализация на наемната цена, на база социално приемливо процентно 

съотношение спрямо наемите на свободния пазар.  

Част от общинските жилища са в сгради, съсобственост между общината и 

физически лица, което създава трудности при тяхното управление и поддръжка. 

Жилищният фонд е стар и амортизиран и това води до постоянно увеличаване на 

необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността. Възможност за 

намаляване на разходите по издръжката на жилищния фонд е продажба им, съгласно 

чл.34 т.1 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински 

жилища на територията на община Поморие. 

Политиката на местната администрация е насочена към: извършване на 

продажби на жилища, строени преди повече от 25 години; събарянето на амортизирани 

къщи и разчистването на терените; прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата 

на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците  или  чрез замяна. 

Местната администрация отчита острата необходимост от изграждане на нов общински 

жилищен фонд за осъществяване на социални функции. 

Независимо от многото необитавани жилища (на които не може да се разчита за 

социални нужди), общината следва да планира изграждането на социални жилища за 

уязвими групи от населението. 

 

Енергийна ефективност 

През периода 2014-2020г. акцент в местната политика е повишаване на 

енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради (МЖС) за осигуряване на 

 
144 Стратегия за  управлението  на общинската собственост  в община Поморие за периода  2019г. – 2023 

г. 
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по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт по-високо качество на 

жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност допринася за по-

високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, 

подобряване на експлоатационните характеристики на сградите. 

През анализирания период  8 многофамилни жилищни сгради са финансиран от  

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС) и са въведени в експлоатация. Те се намират в гр. Поморие: 7 са в кв. 

„Свобода“: бл.12; бл.16 вх. А, Б, В1 Г; бл. 18 вх.А, Б, В; бл.21; бл.22; бл.23 вх. А, Б, В; 

бл. 24 и 1 на ул. „Солна“ бл.7. 

С финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. са 

въведени мерки за енергийна ефективност в 3 жилищни сгради в град Поморие, 

намиращи се на бул. „П. Яворов“ №50, кв. „Свобода“ №11 и ул. „Добрич“ №8. 

 

8.3. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие. 

 

Изводи 

В НКПР в системата от йерархични нива, град Поморие е включен в центровете 

от 4-то йерархично ниво в Югоизточен район - малък град с микрорегионално значение 

за територията на групи общини, като обслужва не само собствената си територия, а и 

тази на съседни общини.  

Всички устройствени разработки са с отдавна изтекъл срок на действие. 

Разработен е предварителен проект на Общ устройствен план. Територията на община 

Поморие е почти изцяло покрита с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри 

(КККР). 

Функционалната система обитаване е добре развита във всички селища в 

територията, като е постигнат относително висок жилищен стандарт. За общината е 

характерно високо равнище на жилищна задоволеност на населението. Регистриран е 

висок инвестиционен интерес при изграждане на жилищни сгради основно в Поморие и 

Ахелой, които са разположени на морето. Сградите по крайбрежието освен за жилищни 

се използват и в сферата на туризма през летните месеци.  

Има интерес от реализиране на проекти за енергийна ефективност от страна 

сдруженията на собствениците за многофамилни жилищни сгради. 

Основните проблеми на жилищния фонд в община Поморие  са: остарял и 

неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване;  риск от 

конструктивни проблеми в част от сградния фонд; висока енергоемкост на 

съществуващия сграден фонд; нисък комфорт и нездравословни условия на обитаване; 

липса на съответстващ с нуждите на населението общински социален жилищен фонд, 

който да осигури достъп до жилище за групите в неравностойно положение. 
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Потенциал 

Изготвяне на нови актуални устройствени планове за територията на общината 

(общи и подробни), които да отговарят на съвременните изисквания в областта на 

устройственото планиране, както и на реалните потребности на местното население, 

общинското ръководство и представителите на бизнеса. 

За по-голямата част от жилищните сгради в общината е необходима обновяване 

и реконструкция и повишаване стандарта на обитаване. Необходимо е да се запази 

нискоетажният и средноетажният характер на застрояване и съществуващите 

показатели за плътност и интензивност на застрояване.  

Необходимо е провеждане на по-активна политика по отношение на създаване 

на общински жилищен фонд, като осигурява жилища на достъпни цени, което е 

предпоставка за социално сближаване и допринася за изграждането на общности, които 

са устойчиви на социална, икономическа и пространствена сегрегация. 

Предвидено е политиката по енергийна ефективност на жилищния фонд в 

общината да бъде насочена към постигането на измерими цели с приоритизиране 

прилагането на системен подход, базиран на националното законодателство и 

действащите Директиви на ЕС в областта на енергийната ефективност.  
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Раздел IX. Анализ на връзката на общината със съседните територии 

извън административните й граници 

 

В тази част от ПИРО са идентифицирани общите предизвикателства и 

евентуалните възможности за коопериране със съседни общини за изпълнение на 

съвместни проекти.  

 

9.1. Характеристики на съседните територии с потенциал да влияят 

върху развитието на населените места и територии в рамките на 

община Поморие 

 

Община Поморие е една от 13-те съставни общини в област Бургас. В посока 

запад община Поморие граничи с общините: Бургас, Айтос и Руен, а на изток – с 

община Несебър (отново съставни общини на област Бургас). На север общината 

граничи с община Долни Чифлик от област Варна. На юг и югоизток община Поморие 

граничи с Черно море. 

Община Поморие попада в агломерационния ареал на град Бургас, в който като 

централни територии за Югоизточния район са обхванати териториите на общините 

Бургас, Созопол, Несебър и Поморие. Общината попада и в агломерационно 

образувание от туристически тип, развито под влияние на съвременните 

урбанизационни процеси и преобладаващите туристически функции – Несебър – Равда 

- Слънчев бряг - Свети Влас, Приморско – Китен - ММЦ, Поморие, Созопол и Царево 

на Черноморското крайбрежие. 

Между Поморие и съседните общини има добра комуникационна обезпеченост и 

съществува добра интегрираност със съседните територии. През Поморие и Ахелой 

преминава целия автомобилен трафик по направление Варна – Бургас, а през 

Каблешково – трафикът от вътрешността на страната (АМ „Тракия“) към КК „Слънчев 

бряг“ и останалите курортни градчета на север от Бургас. 

Големият туристически потенциал на територията е причина град Поморие да 

бъде определен като туристически център от най-високото първо ниво, според НКПР. 

Заедно с другите градове Бургас, Несебър, Созопол, Приморско и Царево, той формира 

основния туристически гръбнак на южното Черноморие. В Поморие целогодишно се 

осъществяват еднодневни и двудневни посещения от жителите на съседните общини – 

Бургас и Несебър. 

Културното наследство на територията се отличава с пространствена 

дисперсност, темпорално многообразие, многопластово присъствие и концентрация на 

културни пластове на местата, където последователно са създавани селища от различни 

епохи. Това благоприятства за формирането на ареали, наситени с културни ценности. 

Културното наследство с потенциал за развитие са: Айтос, Фолклорни празници 



307 

 

„Славееви нощи“; Бургас, Фестивал на пясъчните фигури, Международен фолклорен 

фестивал; Поморие, Производство на вино и сол, Балнеология и калолечение; Несебър, 

Старият град (Световно културно наследство), Пясъчни дюни; Нос Емине, Скален нос 

при с. Емон и др. 

 

Фигура IX.1. Възможност за сдружаване по тематичен 

признак на Община Поморие със съседни общини145 
 

Новият интегриран 

териториален подход, 

приложим в програмния 

период 2021-2027г. може да 

се разглежда като 

„съвместна инициатива“ на 

различни ведомства в 

страната, които са със 

„споделена отговорност“ с 

оглед неговото надлежно 

структуриране и 

приложимост. 

Кооперирането между две 

или повече общини ще 

повлияе положително на 

икономическото развитие 

чрез засилен търговски 

обмен, логистична дейност, 

както и възможност за 

реализиране на съвместни 

проекти.  
 

При осъществяване на взаимодействие между тях има реална възможност някои 

от проектите да бъдат идентифицирани като интегрирани териториални инвестиции. 

Взаимодействието с областния център, град Бургас, може да се осъществи по 

линия на интегрирани териториални инвестиции. Новият интегриран териториален 

подход също така цели ефективно обединяване на всички ресорни министерства, 

участващи в неговото реализиране, съгласно Решение на Министерския съвет (ПМС 

335). В същото време се изисква значителна двупосочна комуникация между 

различните институции и усилия за продължаващ консенсус, за да се гарантира 

наличието на активна ангажираност по отношение на подхода. ИТСР има ролята за 

определяне на приоритетите и областите за интервенция и предоставяне на 

стратегически указания за интервенции за развитие, които да се реализират на 

регионално ниво (региони за планиране от ниво 2), като част от новата парадигма на 

 
145 Източник: АКПР, схеми 
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регионалната политика. Те играят съществена роля при програмирането на 

интегрирани интервенции за развитие, финансирани с европейски средства. 

В рамките на интегрирания териториален подход на регионално ниво (6-те 

региона от NUTS 2) ще се подкрепят концепции за Интегрирани териториални 

инвестиции (ИТИ), финансирани от различни източници. Всяка концепция ще включва 

набор от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти/проектни идеи, 

насочени към територии с общи характеристики и/или потенциал за развитие, 

включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат 

използвани за постигане на конкретна цел или приоритет на интегрирана териториална 

стратегия. Видът на проектите може да се различава в зависимост от типа инвестиции, 

бенефициентите или източниците на финансиране. 

Коопериране и интегрирани проекти и дейности със съседните и близки на 

община Руен територии са възможни в сферата на опазването на околната среда, 

управлението на отпадъците, опазване на обществения ред, превенция и борба с 

пожари, наводнения и други природни бедствия, транспорта, развитието на туризма, 

местната икономика и култура, социалните услуги, здравеопазването, 

облагородяването на публичната инфраструктура и др. 

Правната форма за коопериране на общините за реализация на съвместни 

проекти и дейности е междуобщинското сътрудничество, регламентирано в 

Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България 

и ЗМСМА. 

Междуобщинското сътрудничество може най-общо да се дефинира като 

взаимоотношение, основано на взаимно доверие и разбирателство между местните 

власти на две или повече общини за реализацията на конкретен проект, инициатива или 

за предлагане на конкретна услуга от взаимен интерес при запазване на местните 

приоритети. Смисълът на общинското коопериране е да се мобилизират наличните 

ресурси на две и повече общини за осъществяване на дейности от взаимен интерес, 

които не биха могли обективно да се осъществят от всяка от тях поотделно, поради 

недостиг на средства и капацитет. 

 

9.2. Идентифицирани общи проблеми и предизвикателства по 

тематични области и сектори 

 

Община Бургас  

(Югоизточен район, област Бургас - 2-ро йерархично ниво)  

 

Агломерация Бургас е формирана вследствие на солидни оперативни връзки 

между включените населени места и урбанизирани структури, които са източник на 

ежедневни трудови пътувания към основната градска структура (ядрото, центъра на 
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агломерацията). Ядрото в лицето на гр. Бургас и неговият хинтерланд се различават по 

гъстотата на населението, намаляваща от центъра на агломерацията към периферията, и 

по степента на застроеност на територията. В случая агломерационната структура е със 

силна доминация на основното ядро, като в рамките на общината същата има 

подчертано моноцентричен характер. Извън границите на общината агломерационната 

структура включва вторични центрове, като основни такива се явяват градовете 

Камено, Поморие, Средец и Созопол, които гравитират не само икономически към гр. 

Бургас, но и по отношение на ползването на критични локализационни услуги, в т.ч. 

здравни и образователни. В случая формираното агломерационно образование с ядро 

Бургас спокойно може да се интерпретира като „функционален урбанизиран 

регион/ареал“ (или Functional Urban Areas, FUAs), под който се разбира формирано 

функционално пространство, съставено от гъсто заселен урбанизиран район (ядро) и 

прилежащите му територии, отличаващи се с високо ниво на свързаност (включително 

ежедневни трудови пътувания), основно в посока от периферните части към ядрото. В 

европейски контекст, за такъв тип регион/ареал се говори, когато е с население от 

минимум 50 000 души, разпределени между ядрото и прилежащия му ареал 

(хинтерланд) в рамките на 45-минутния изохрон. 

В агломерационен/функционален ареал на Бургас се наблюдава концентрация на 

население и протичане на интензивни социално-икономически и културни процеси. В 

ареала има добра транспортно-комуникационна обвързаност, както и добра 

транспортна достъпност в рамките на (30 - 45 минутен изохрон) до областния център. 

Най-силно изразени транспортно-комуникационни и пространствено-

функционални връзки, интензивни ежедневни трудови пътувания, както и традиционно 

протичащи социално-икономически и културни дейности и процеси се наблюдава 

между градовете /Бургас – Камено; Бургас – Средец; Бургас – Поморие – Несебър; 

Бургас – Айтос- Карнобат/. Изграждането на северния обходен път на Бургас, който ще 

свързва АМ „Тракия“ с летището в Сарафово ще доведе до извеждане на автомобилен 

трафик от централната градска част на Бургас от юг на север към Поморие, Несебър и 

Слънчев бряг. Трасето започва при 230 ти км. на главния път Сарафово – Бургас, 

непосредствено след Атанасовско езеро и в близост до съществуващото по настоящем 

кръстовище. Ще преминава на запад към пътя Ветрен – Бургас и ще завършва при 493-

ти км на първокласния път при селскостопански надлез. В обхвата на трасето ще бъдат 

изградени четири пътни възли. 

Във функционалния ареал на Бургас се наблюдава висока степен на сезонната 

флуктуация върху натоварването на територията и дейностите, свързани със сектор – 

Туризъм, както и свързаните с него допълващи дейности, които оказват положително 

влияние предимно през летните сезони. През този период се наблюдава силно 

натоварване на транспортно-комуникационната и обложваща инфраструктура. В 

летния сезон има силно изразена взаимообвързаност между общините по 

Черноморското крайбрежие – Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево. 

Съгласно туристическото райониране на България е определен обхват на 

туристическия район около Бургас – Район Бургаско Черноморие включващ 13 общини 
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– общини Бургас, Айтос, Болярово, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, 

Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Царево. 

В северна и южна посока около ядрото на агломерационното образувание е 

формиран втори по характер функционален ареал с линеарен характер, оформен по 

протежение на крайбрежието. Той се отличава със значителна сезонна флуктуация на 

връзките и потоците, което се дължи на развития индустриален туризъм в рамките на 

контактната зона на Черноморското крайбрежие. В активния сезон популационният 

компонент на тази територия се увеличава многократно, което се отразява кумулативно 

в натовареността не само на инфраструктурата на центъра на агломерационната 

структура, но и на всички негови търговски, обслужващи, административни и 

икономически системи. През неактивният сезон, характера на свързаността в 

значителна степен се припокрива с характера на връзките, които са характерни за 

функционалното пространство (хинтерланд) в западно направление.146 

Общините Поморие и Несебър формират под-зона във функционалния ареал, 

която се отличава със значителна степен на уплътняване на контактната крайбрежна 

зона с урбанистични структури, като в определени локации същите имат непрекъснат 

характер, със значителни обеми на застрояване (от Равда до Елените). Постоянно 

пребиваващото население в тази зона в по-голямата си част попада в рамките на 45 

минутния изохрон до центъра на областта, което обуславя както формирането на 

значителен поток от ежедневни трудови пътувания, така и осигурява възможност 

същите да се възползват от по-добре развитата система за обслужване на населението 

там, включително по отношение на критичните локализационни услуги 

(здравеопазване и образование). 

Общините имат опит при реализиране на съвместни проекти, свързани с 

опазване на околната среда. Изградена е Пречиствателна станция за отпадни води 

(ПСОВ) - битовите отпадъчни води на кв. Сарафово, посредством КПС с тласкател се 

транспортират до ПСОВ - Поморие, която ги обработва. 

Относно управление на битови отпадъци Община Бургас прилага интегрирания 

подход за управление на битовите отпадъци, включително и по отношение на 

попадането им и замърсяването на Черно море. В активна експлоатация е „Регионално 

предприятие за управление на отпадъците-Бургас“ (включващо девет общини – Бургас, 

Айтос, Карнобат, Камено, Несебър, Поморие, Руен, Сунгурларе и Средец), регионално 

депо за неопасни отпадъци Братово-запад (на територията на община Камено) и 

претоварни станции Бургас (Капчето), Карнобат и Несебър. Регионалното предприятие 

е изградено върху площ 238 584 дка. Изградената инфраструктура осигурява 

екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови и строителни 

отпадъци, генерирани на територията на община Бургас, с което ще бъдат изпълнени 

изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и изискванията на 

националното законодателство. В процес на изграждане е анаеробна инсталация 

(Северната промишлена зона при ул. „Крайезерна“ в Бургас, в района на 

пречиствателната станция за отпадни води) по проект №BG16M1OP002-2.004-0002 

 
146 ПИРО на Община Бургас 
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„Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на 

територията на регион Бургас“ с безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020г. 

и собствено финансиране от партньорите Община Бургас,  Община Несебър и Община 

Поморие. 

 

Възможности за съвместни инициативи: 

Икономическо развитие: Общите в област Бургас могат да се обединят около 

традиционните за областта икономически сектори и политики, които да доразвият. 

Северно от Бургас, в землището на община Поморие, в района на бившата мина „Черно 

море“, е предвидена зона за производствено – складови дейности. Тя граничи с 

промишлена зона „Сарафово“ и е в непосредствена близост до Летище Бургас. Зоната 

ще бъде достъпна директно от пътя Бургас – кв. „Рудник“ – кв. „Черно море“ – 

Каблешково, но развитието й е важно за града и региона, тъй като е в непосредствена 

близост до бургаския квартал „Черно море“. 

Туризъм: Силно развитата туристическа функция на крайбрежието е с 

възможност за обогатяване, включвайки природните и културните ресурси на 

хинтерланда. Има възможност да се използват ефективно туристическия и свързаните с 

него обслужващи сектори. Успешен проект в областта може да се окаже изграждането 

на единна туристическа система и предлагане на специфични за региона продукти и 

услуги. Освен традиционните производствени сектори в областта има възможност за 

развитие на специфичен културен туризъм с оглед на множеството културни ценности. 

Потенциал за развитие е морския транспорт – морски таксита между морска гара 

Бургас и съседните курорти Поморие, Черноморец, Созопол и Несебър. 

Опазване на природните ресурси: Проектите за опазване на околната среда 

(съхраняване на природните ценности и екосистемите в акваторията и прилежащата 

крайбрежна територия, характерните ландшафти, богатото биоразнообразие) следва да 

включват опазване на богатото наследство от недвижими културни ценности със 

съхранена идентичност на общностите в района. 

Превенция на риска: Сериозен проблем е предпазването на бреговата ивица от 

морска ерозия (абразия) чрез ограничаване на свлачищните процеси. Развитието на тези 

процеси застрашава сигурността на селищата, курортните комплекси, пътища, ж.п. 

линии, нанася щети на обработваемите земи и създава риск за живота на хората. 

Южните брегове край Сарафово – Поморие и край Ахелой са подложени на морска 

абразия механичен тип, чието действие води до активизиране на свлачищата, които са 

развити почти по целия бряг. Всичките са съвременни, с периоди на стабилизация и 

затихване, които се редуват с активно и бързо придвижване на земните маси към 

морето. Могат да се реализират съвместни проекти за биологично укрепване на 

свлачища чрез зелено укрепване на територията на засегнатите територии. 

Образование: Образованието е друг основен сектор, който може да се развие 

значително с цел задържане на младото наслоение в рамките на града/общината. 

Необходим е и обвързването на образователния процес с внедряването на млади кадри 
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в бизнеса. Проекти в тази насока ще бъдат от изключително значение за развитие на 

град Бургас и общината. 

Здравеопазване: Здравеопазването и достъпът до модерно здравеопазване е 

друга сфера, в която трябва общините да се кооперират и да насочат значителен 

финансов ресурс. 

 

Община Айтос 

(Югоизточен район, област Бургас - 4-то йерархично ниво) 

 

Възможности за съвместни инициативи: 

Опазване на природните ресурси: Проектите за опазване на околната среда 

(съхраняване на природните ценности и екосистемите в акваторията и прилежащата 

крайбрежна територия, характерните ландшафти, богатото биоразнообразие) следва да 

включват опазване на богатото наследство от недвижими културни ценности със 

съхранена идентичност на общностите в района. 

Свързаност и интегрирано управление на средата: Мярката включва 

подкрепа за дейности за преодоляване на основните дефицити в инфраструктурното 

осигуряване както на ниво градска агломерация, така и за подобряване на регионалната 

свързаност и транспортното обслужване на населените места, отдалечени от градския 

център. Инвестициите за подобряване състоянието на пътната и улична мрежа се 

планират интегрирано с мерките за подобряване на обществения транспорт, 

изграждането на обекти на икономическата екосистема, образованието, 

здравеопазването, културата и спорта.  

 

Община Руен 

(Югоизточен район, област Бургас - 5-то йерархично ниво) 

 

Мястото и ролята на община Руен в регионалното пространство е формирано в 

резултат на историческите процеси и развитието на социално-икономически, 

транспортни и културни връзки със съседни общини и други територии. Същевременно 

съседните общини си взаимодействат и имат потенциал да оказват влияние на 

развитието, както на близките погранични населени места, така и на целите територии. 

Традиционните връзки, които общината поддържа със съседните общини и 

областния център Бургас пряко влияят върху усвояването на ресурсите и установените 

модели на развитие на урбанистичната и икономически структури. С областния център 

функционират добри административни, здравни и културни връзки и възможност за 

интегриране при изпълнение на мащабни регионални инфраструктурни проекти. 
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Изградени са добри регионални връзки в областта на управлението на отпадъците и 

опазването на околната среда. 147 

 

Възможности за съвместни инициативи: 

Работна сила и трудови пътувания: Положително въздействие върху 

развитието на община Руен оказват изградените традиционни икономически връзки и 

мобилност на работната сила с общините Айтос, Поморие, Бургас и к.к. Слънчев бряг. 

Ежедневно значителен брой от жителите на общината в трудоспособна възраст пътуват 

до тези съседни общини, където работят в сферата на услугите, промишлеността, 

бюджетния сектор и туризма (в летния сезон). Реализиране на инфраструктурни 

проекти за подобряване на транспортна достъпност и свързаност, допринасяща за бърз 

и удобен достъп до различни пазари, мобилност по отношение прилагането на труд и 

ползването на услуги. 

Туризъм: С общините Айтос и Поморие има потенциал за разработване на 

съвместни проекти в областта на туризма и включване на културно-историческото 

наследство и природното богатство на региона в интегрирани туристически продукти и 

услуги. 

Цифрова достъпност.  Цифрова достъпност, свързаност и умения на 

населението, които позволяват включване в различни дигитални пространства, с оглед 

развиване на значителен обем икономически функции, базирани на достъп до 

високоскоростни и мобилни широколентови мрежи и предлагане на цифрови 

обществени, социални, образователни и бизнес услуги. 

 

Община Несебър148 

(Югоизточен район, област Бургас - 4-то йерархично ниво) 

 

Възможности за съвместни инициативи: 

Управление на отпадъците: Третирането на битовите отпадъци на Поморие се 

осъществява на територията на община Несебър - на площадка с местонахождение с. 

Равда, община Несебър ПСО-Несебър. На тази площадка се извършва сепариране в 

инсталация с капацитет 25 т/час на отпадъци с произход от системите за събиране на 

смесени битови отпадъци на Общини Несебър и Поморие.  

Туризъм: Освен традиционните форми на морски и културен туризъм, може да 

се потърси диверсификация на туристическия продукт в посока природния потенциал 

във вътрешността на общинските територии, както и използване на добрите 

 
147 План за интегрирано развитие на община Руен 2021-2027 г., 

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1423 
148 План за интегрирано развитие на община Несебър 2021 – 2027 г., 

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1427 
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възможности за ловен туризъм. Територията на Поморийски район е в обхвата на ДЛС 

„Несебър“. 

Здравеопазване: МБАЛ Поморие обслужва населението на общините Поморие, 

Несебър и Руен. Има потенциал за реализиране на проекти за подобряване на 

материално – техническата база, развитие на нови медицински услуги и инвестиции във 

висококвалифициран медицински персонал. 

Социални услуги. В рамките на програмния период 2021-2027 г. се планира 

изграждане на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за подобряване 

на средата/ реформиране на съществуващи социални услуги, съответно за: създаване на 

нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора; подобряване на средата в 

съществуващи социални услуги/реформиране на съществуващи социални услуги и др. 

 

Община Долни Чифлик 

(Североизточен район, област Варна – 5-то йерархично ниво) 

 

Община Долни Чифлик принадлежи агломерационен ареал Варна. Наличието на 

граница с община Поморие през годините не допринася за развитие на съвместни 

инициативи между двете общини. На този етап не е установен потенциал за 

сътрудничество.  
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Раздел X. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално 

и национално значение 

 

С определените големи инфраструктурни проекти с национално и регионално 

значение, включени в Интегрираната териториална стратегия за Югоизточен район, се 

надгражда постигнатото в предходния цикъл на планиране и изпълнение. Търси се 

приемственост с политиките в Регионалния план за развитие за периода 2014-2020 г. и 

се подкрепят отново тези цели, приоритети и мерки, специфични за района, показали 

своята ефективност или не получили необходимата реализация. Това се обуславя от 

общата логика на управлението, тъй като осигурява приемственост, предвидимост и 

устойчивост на регионалните политики. 

За да се отговори на тези предизвикателства, от изключителна важност за 

обезпечаване на развитието на гр. Бургас, а и на целия регион на Югоизточна България, 

е необходимо осъществяването на значителни инвестиционни интервенции и големи 

инфраструктурни проекти, част от които вече са заложени в Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Югоизточния регион. На този етап са 

идентифицирани няколко големи инфраструктурни проект, които ще окажат 

положително въздействие върху развитието на община Поморие. 

 

Транспортна инфраструктура 

 

Изграждане на автомагистрала „Черно море“ 

Този проект е с изключителна важност за устойчивото развитие на Източната 

част от страната и осигуряването на необходимата субмеридионална свързаност между 

Североизточния и Югоизточния район от ниво 2. 

Конкретно за община Бургас, влиянието на този проект има различни измерения, 

по-съществените от които са:149 Създаване на възможности за интензификация на 

връзките и икономическите вериги с гр. Варна и останалите икономически центрове в 

Североизточна България, което се явява важна предпоставка за генерирането на 

икономически растеж; Създаване на допълнителни възможности за развитието на 

Бургас като основен логистичен център с национално и наднационално значение, 

включително в контекста на възможността тази магистрала да продължи като 

скоростен път на север от Варна до Шабла с връзка към Констанца и Тулча. 

Фактически това ще позволи да бъдат разпределяни потоците от почти цяла южна 

България, както и от Турция и Гърция към Северна Европа; Трансформация на 

моделите на ползване на територията в общината: такъв мащабен проект ще доведе до 

значими трансформационни процеси в моделите на развитие и устройство на 

територията не само в общинския център, но и в неговия непосредствен северозападен 

 
149 Източник: ПИРО на Община Бургас 
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хинтерланд, където ще се осъществи техническата връзка с АМ Тракия. Това ще доведе 

до многократно нарастване на стойността на тези територии, като същевременно ще ги 

превърне в потенциални атрактивни локации за съвременни логистични и 

производствени дейности; 

 

Фигура X.1. Проектно трасе на АМ Черно море на 

територията на община Бургас 
 

Тази магистрала ще бъде от 

съществено значение за 

развитието на индустриалния 

туризъм, като ще осигури 

възможности за синергично и 

интегрирано усвояване на 

туристическия потенциал на 

цялото Черноморско 

крайбрежие, както и на 

прилежащите му територии. 

Също така този магистрален 

коридор ще създаде 

възможност за интеграция 

между летищата на Варна и 

Бургас, като ще осигури 

огромен потенциал за тяхното 

общо развитие в посока на 

един интегриран летищен 

комплекс, който ще обслужва 

не само туристическите 

потоци, но и значителни по 

обем карго полети. 

 

 

Проект „Регионална мрежа Бургас“  

Проектът предвижда изграждане на четирилентови пътища между общинските 

центрове и областния град Бургас по направленията Бургас – ГКПП „Малко Търново“, 

Бургас – Средец, Бургас – Айтос, Бургас –Созопол-Приморско, Бургас –Поморие –

Несебър, както и възможности да се проектират велоалеи и отбивки към различните 

малки населени места. Това ще даде възможност да бъдат подготвени регионални 

проекти за осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие на региона чрез 

подобряване на инфраструктурата. Също така един такъв проект има важно 

интегриращо значение за целия Югоизточен район, като ще засили агломерационните 

процеси и ще осигури по-добри възможности за разпределение и мобилност трудовите 

ресурси на региона. Не на последно място, това ще даде възможност за по-добро 
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обезпечаване с критични локализационни услуги на целия регион, ще повиши 

капацитета и качеството на системите за здравеопазване и образование на гр. Бургас. 

 

Нов железопътен участък Бургас – „Слънчев бряг“ 

В непосредствена близост до град Поморие (около 10 км) се намира летище 

Бургас, което през летния сезон приема значим туристически поток от български и от 

чуждестранни туристи. Към момента се правят проучвания за свързване на летище 

Бургас с курортен комплекс „Слънчев бряг“ посредством нов железопътен участък, 

който преминава през територията на община Поморие. В четири от общо пет 

предложени варианта, трасето обслужва и самия град Поморие чрез жп спирка. 
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Раздел XI. SWOT-анализ 

 

Систематизирането на основните предимства, недостатъци, възможности и 

заплахи в SWOT анализа е резултат от проучването и анализа по тематични 

направления, по сектори и териториални нива. SWOT анализът ще послужи за 

определяне на насоките за развитие, паралелно с процеса на професионални и 

публични консултации. Изходната информация, въз основа на която е проведен анализа 

на икономическото, социалното и екологичното състояние, обхваща период в който 

реално не са настъпили съществени промени в състоянието и тенденциите в развитие 

на общината. 

Във времето на изготвяне на настоящия документ започват да се усещат 

осезаемо промените, които ще настъпят през следващите години в резултат на 

негативните последици от световната пандемия Covid’19. Тя ще доведе до промени в 

икономиката, здравеопазването, образованието, културата, спорта, общественото 

обслужване, в начина на работа в социалното поведение и взаимоотношения, в 

използването на публичните пространства и сгради. 

 

SWOT 

Тематично направление: Икономическо развитие 

Силни страни Слаби страни 

• икономиката на община Поморие 

има силно изразен, доминиращ 

туристически профил, вкл. 

хотелиерство и ресторантьорство, 

както и допълващите го под-

сектори от обслужващата туризма 

сфера (креативни (творчески) и 

рекреативни индустрии, култура, 

спорт и развлечения); 

• средната годишна работна заплата 

на наетите лица със сравнително 

константни темпове е догонила 

тези за област Бургас, като близо 

3,3% от наетите в област Бургас 

лица са ангажирани в местната 

икономика на Поморие през 2019 

г.; 

• икономиката на община Поморие 

по разходи за придобиване на 

ДМА, повлияна от областната 

икономика бележи положителна 

- икономиката на община Поморие 

по размер на преки чуждестранни 

инвестиции бележи негативна 

тенденция на намаляване след 

пика си през 2016 г. с реализирани 

чуждестранни инвестиции от над 

18 293 хиляди евро, достигайки до 

отлив на такива през 2019 г.; 

- недостатъчно развитата 

инфраструктура се явява основна 

пречка за развитието на 

икономиката и привличането на 

чуждестранни инвестиции; 

- икономиките на Бургас, Руен и 

Несебър са сравнително по-

отворени към чуждестранните 

пазари и външнотърговски 

ориентирани, докато тези на 

Поморие, Айтос и Долни Чифлик 

– по-ориентирани към вътрешните 

пазари; 
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тенденция на нарастване, 

достигайки до нива на разходите 

за ДМА от над 383 млн. лв. през 

2019 г. По показателя, общинската 

икономика заема сравнително 

висок дял от близо 36,8% от 

областната икономика; 

• в общинската икономика на 

Поморие през 2019 г. са 

реализирани разходи за НИРД в 

размер на 291 хил. лв. или близо 

2,45% от областната икономика на 

Бургас; 

• общинската икономика на 

Поморие генерира нетни приходи 

от продажби в размер на 315 549 

хил. лв. или малко над 1,67% от 

областната икономика; 

• през 2019 година дела на мирко-

предприятията в общия брой на 

предприятията, функциониращи 

на територията на община 

Поморие е 96,16%, при дял на 

малките предприятия от 3,2% и 

средни предприятия – 0,65%. 

Оттук, на територията на 

общината е създадена и 

функционира местна 

предприемаческа екосистема, 

представлявана за 2019 г. от над 

1900 микро-предприятия, в които 

са заети над 53% от работещите на 

територията лица и съставляваща 

гръбнакът на местната икономика. 

- стеснен отраслово и 

професионално трудов сектор. 

Затруднена трудова реализация в 

селата; 

- различията в доходите на 

населението създават условия за 

социални неравенства и социално 

изключване, като поставят в риск 

от бедност големи групи от 

населението в община Поморие; 

- Необходимост от разширяване и 

подобряване на туристическата 

инфраструктура на територията на 

общината в другите населени 

места извън гр. Поморие, с акцент 

върху повишаване броя на местата 

за настаняване; подобряване 

качеството на туристическото 

предлагане, както и други 

релевантни интервенции, и 

инвестиции в дейности по 

предлагане на 

конкурентоспособни местни 

туристически продукти и услуги;  

- Създадената на територията на 

общината хотелска база, 

концентрирана по крайбрежието, е 

използвана предимно през летния 

сезон; 

- Недостиг на квалифицирана 

работна ръка; 

- Необходимост от целенасочени 

инвестиции в посока повишаване 

конкурентоспособността на 

местната икономика, в това число, 

релевантни инвестиции в 

индустриални зони, паркове и 

сходни територии, и 

превръщането им в ключови, 

регионални логистични и бизнес 

центрове; 

- Необходимост от модернизиране 

и автоматизиране на 
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преобладаваща част от местните 

предприятия с оглед подготовката 

им и прехода им към 

цифровизация на реалната 

икономика, включително: 

- Необходимост от модернизиране 

на производствените структури в 

местното селско стопанство - 

фермерски стопанства и 

преработватели на 

селскостопанска продукция, както 

и необходимост от внедряване на 

иновативни решения в 

земеделската практика и 

изграждане на подходяща 

инфраструктура, в това число 

подобряване на съществуващата 

и/или изграждане на нова 

хидромелиоративна 

инфраструктура; модернизация и 

внедряване на технологии за 

прецизно земеделие; внедряване 

на цифрови технологии в 

растениевъдството и 

животновъдството, и др.; 

- Необходимост от подпомагане на 

човешкия и физическия капитал 

на местните предприятия с цел 

стимулиране внедряването от 

същите на цифровите технологии 

в бизнес процесите им, 

включително увеличаване на 

употребата на онлайн маркетинг и 

търговия, повишаване на нивото 

на информационна сигурност и 

подобряване на 

конкурентоспособността на 

продуктите им; 

- Територията на общината не 

попада в никой от 

функционалните урбанистични 

ареали (ФУА); 

- Икономическата криза в резултат 
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на пандемията от COVID-19. 

• Положителни страни по линия 

на аквакултурите, вкл. 

марикултурите: 

• Аквакултурите произвеждат 

продукти с високи хранителни, 

вкусови и здравословни качества; 

• Наличие в община Поморие на 

природни дадености (климатични, 

Черноморска акватория) за 

развитие на аквакултури; 

• Наличие на 3 язовира , подходящи 

за рибовъдство; 

• Наличие на национално ниво на 

релевантни научни и 

образователни структури в 

сферата на аквакултурите , с които 

да се реализират съвместни 

проекти, вкл. ИТИ; 

• Повишено търсене на продукция 

от аквакултури; 

• Добър имидж на българската 

продукция от аквакултури на 

местния и чуждите пазари; 

• Наличие на утвърдени за България 

външни пазари, които са 

потенциални целеви пазари и за 

произведените продукти от 

аквакултури от икономиката на 

община Поморие. 

Идентифицирани проблеми по линия 

на аквакултурите, вкл. 

марикултурите: 

- Ниска конкурентоспособност като 

цяло на българската продукция, и 

в частност на местната продукция, 

на световния пазар (производство 

на малки обеми, неустойчивост в 

производството); 

- Недостатъчно взаимодействие 

между релевантни заинтересовани 

страни, в т.ч. изследователския 

сектор и бизнеса; 

- Ниско ниво на техническо 

оборудване в голяма част от 

представителите на местната 

рибарска общност; 

- Слабо развита директна продажба; 

- Липса на квалификация и 

подобряване на нивото на 

техническите умения и 

технологичните знания на заетите 

в рибарството и аквакултурите 

работници и специалисти. 

Възможности Заплахи 

• икономическо развитие на 

територията чрез концентриране 

на мерки и интервенции в посока 

развитието му на база 

оползотворяване на местните 

ресурси, вкл. по линия на 

културно-историческо наследство, 

балнеология и калолечение и 

други, както и чрез развитие на 

креативните и рекреативни 

индустрии и устойчива синя 

икономика, в частта крайбрежен, 

- Нова финансова и икономическа 

криза породена от форсмажорни 

обстоятелства; 

- Намаляване или липса на 

подготвени кадри в отговор на 

новите предизвикателства пред 

икономическите сектори; 

 

Опасности по линия на аквакултурите, 

вкл. марикултурите: 

- Системно и/или импактно 

замърсяване на водите; 
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морски туризъм и морски спортни 

дейности; 

• потенциал по линия на ИКТ и 

иновациите, произтичащи от тях, 

от където и възможности за бурно 

местно икономическо развитие 

чрез прилагането на ИКТ-

базирани решения във всички 

сфери на икономическите и 

обществени дейности; 

• надграждане на реализирана в 

анализирания период 

технологична модернизация на 

икономическите дейности от 

страна на съответните бизнес 

оператори; 

• неоползотворен потенциал за 

развитие по линия на 

привличането на чуждестранни 

инвеститори и 

интернационализация на местните 

предприемаческа и промишлена 

екосистеми, на база на които, 

съответно чрез синергичен и 

лостов ефект да се повлияят 

положително и други 

икономически показатели, 

рефериращи пряко и косвено с 

ПЧИ; 

• възможности и потенциал за 

постигане на синергичен ефект 

чрез интегритет и съвместни 

инициативи между двата вида 

местни екосистеми 

(предприемаческа и 

индустриална) и включените в тях 

заинтересовани страни, както на 

съответния териториален 

принцип, така и на регионален; 

• съществен потенциал и 

неоползотворени възможности по 

линия на индустриалното развитие 

на региона чрез съвместни 

- Глобални климатични промени, 

което може да доведе до 

влошаване качеството, в частност, 

на морската вода за 

аквакултурите; 

- Повишена конкуренция на 

единния европейския пазар, 

Норвегия, Исландия, Турция и 

най-вече внос на риба, нерибни 

хидробионти и техни продукти от 

ниския ценови сегмент от 

Индонезия, Виетнам, Китай, Чили 

и др.; 

- Конфликт между различните 

ползватели на водните ресурси 

(електроенергия, напояване, 

питейни нужди, аквакултури, 

риболов); 

- Високо ниво на бракониерството; 

- Ниска квалификация на работния 

персонал в стопанствата за 

рибарство и аквакултури, 

включително застаряваща работна 

сила и трудности в намирането ѝ; 

- Ниска възвращаемост на 

инвестициите (печалба) в 

производство на черна морска 

мида; 

- Недиверсифициран износ на 

продукти от аквакултури. 
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инициативи със съседни общини, 

както чрез създаване на нови, така 

и чрез развитие на съществуващи 

индустриални зони, паркове и 

сходни територии, в т.ч. чрез 

прилагане подхода на четворната 

спирала и включването на 

различни заинтересовани страни; 

• потенциал и финансов капацитет 

за концентриране на повече 

усилия и ресурси в капиталови 

разходи и инвестиции в 

инфраструктурни и интегрирани 

проекти в посока развитие на 

територията, както в 

икономическата сфера, така и в 

социалната сфера чрез 

предоставяне на съвременни и 

качествени публични услуги; 

• развитие на устойчива синя 

икономика, както и осъществяване 

на зелен и дигитален преход на 

местната икономика, гарантиращи 

нейната устойчивост, 

включително по време на и след 

възстановителния период от 

последиците от епидемиологичния 

взрив от Covid-19; 

• съществен потенциал за местно 

икономическо развитие по линия 

на изграждането на вериги на 

добавената стойност между 

различни хоризонтално и/или 

вертикално свързани 

икономически контрагенти и/или 

заинтересовани страни, като и по 

линия на скъсяване на веригите на 

доставки за стимулиране на 

местното и регионалното 

мултисекторно икономическо 

развитие, включително чрез 

развитие на веригата: селско 

стопанство (вкл. земеделие и 
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животновъдство) – местни 

продукти (вкл. преработени 

продукти от земеделието и 

животновъдството, и продукти от 

творческите индустрии и 

занаятчийството) – туризъм (вкл. 

хотелиерство и ресторантьорство); 

• наличие на редица 

неоползотворени ресурси и 

възможности за устойчива 

валоризация на специфичния 

потенциал на община Поморие за 

местно икономическо развитие на 

отраслите, свързани с туризма, в 

това число, чрез развитие на 

балнео (медикъл спа), SPA & 

Wellness, културно-познавателен 

(исторически, археологичен, 

фолклорен, фестивален, 

етнографски и поклоннически), 

еко и селски туризъм, 

приключенски, велотуризъм 

(спортен), ловен, винен и гурме 

туризъм и др.; 

• възможности за развитие на 

устойчиво и диверсифицирано 

местно селско стопанство чрез 

приоритизирането на земеделието, 

спрямо което общината има 

традиции и потенциал за развитие, 

в това число на лозаро-винарския 

сектор. 

 

• Възможности и потенциал за 

развитие по линия на 

аквакултурите, вкл. 

марикултурите: 

• Въвеждане на иновативни, 

перспективни и устойчиви 

практики и технологии в 

аквакултурата, вкл. възможност за 

развитие на марикултури в 

черноморската акватория на 
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община Поморие; 

• Повишаване на професионалните 

умения на заетите в сектор 

аквакултури, посредством учение 

през целия живот и въвеждане на 

ноу-хау; 

• Диверсифициране на 

производството чрез култивиране 

на видове от високия ценови 

сегмент, с експортна насоченост и 

потенциал за промишлена 

преработка и развиване на 

туризма; 

• Повишаване на добавената 

стойност на продукцията от 

аквакултури чрез извършване на 

дейности по първична преработка 

и маркетинг, вкл. разширяване на 

гамата от продукти, предлагани на 

международния и вътрешния 

пазари; 

• Подобряване кооперирането чрез 

организациите-носители на научен 

капацитет, браншовите структури, 

асоциации и организации на 

производители и други 

заинтересовани страни при 

разработване и реализиране на 

ИТИ в областта на синята 

икономика; 

• Създаване на организации на 

рибопроизводителите с цел 

промотиране и първа продажба на 

риба и рибни продукти, вкл. 

развиване на директна продажба 

„от фермата” и ефективно 

промотиране на местни продукти; 

• Мултифункционално използване 

на басейновите стопанства за 

допълнителни алтернативни 

дейности и доходи; 

• Повишаване на добавянето на 

стойност към производството; 
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• Създаване на нови преработени 

продукти от произведени 

аквакултури; 

• Повишаване на дела на 

акваекологичните услуги от 

аквакултура; 

• Популяризиране на еко- и 

риболовния туризъм. 

Тематично направление: Социално развитие 

Демография, пазар на труда 

Силни страни Слаби страни 

• Демографска картина е 

благоприятна като цяло за 

общината, наблюдава се 

нарастване на населението в 

периода 2014 – 2020 г., за разлика 

от неговото намаление на 

областно и национално ниво. 

• Общината е с голям дял на 

градското население – в трите 

града на общината: Поморие, 

Ахелой и Каблешково живее 69% 

от населението; 

• Населението в над трудоспособна 

възраст в община Поморие 

формира възрастова група –от 

25%, по –висока с 1% от средното 

за област Бургас; 

• Населението в трудоспособна 

възраст формира 60% , като се 

запазва относително устойчиво 

през периода; 

• Положителен механичен прираст 

през последните години; 

- Намаляване на дела на 

населението под трудоспособна 

възраст; 

- Нарастване на дела на 

населението в надтрудоспособна 

възраст; 

- Общо застаряване на населението 

в община Поморие; 

- Отрицателен естествен прираст - 

ниски стойности на раждаемост и 

високи стойности на смъртност; 

- Принос на пандемията от COVID-

19 върху високите нива на 

смъртност в общината; 

Възможности Заплахи 

• Съхраняване на демографския 

потенциал с грижа към младите 

хора, като например: създаване на 

работни места за младежи; 

намаляване дела на рано 

напусналите училище; 

увеличаване броя на младите хора 

с висше образование и др. 

• Възможности за механично 

изселване на населението (в 

подтрудоспособна и 

трудоспособна възраст) 

• Свиване на населението в 

трудоспособна възраст под 

критичния за общината минимум; 

• Свиване на населението в селската 
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• Задържане на дела на населението 

в подтрудоспособна възраст; 

• Повишаване на възможностите за 

труд, което да насочи 

трудоспособно население към 

общината; 

• Подобряване на образователната 

структура на работната сила и 

продължаващо професионално 

обучение. 

• Повишаване на дела на 

високообразованите млади хора, 

което да компенсира 

намаляването на човешките 

ресурси и производителността на 

труда; 

• Повишаване на дела на 

населението в селската част 

(малките населени места) на 

общината, чрез подобряване на 

средата и условията на живот 

(повишаване на тяхната 

привлекателност); 

• Увеличаване на механичния 

прираст на населението от 

съседни общини с по-слаби 

показатели за демографско 

развитие; 

• Финансови стимули за раждане и 

отглеждане на деца; 

• Предлагане на по-благоприятни 

условия за по-ранно навлизане на 

пазара на труда и завръщане на 

трайно напусналите го; 

• Използването на разнообразни 

начини, за да се осигури заетост за 

кратък период, вкл. сезонната 

заетост; 

• Наемане на трансгранична 

работна сила в различни сектори; 

част на общината и задълбочаване 

на териториалния дисбаланс. 

Здравеопазване 

Силни страни Слаби страни 

• Поморие е най-големият • МБАЛ има нужда от подобряване 
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калолечебен център на Балканския 

полуостров; 

• Добре е развита мрежата за 

здравни услуги, вкл. на лечебни 

заведения за извънболнична 

помощ; 

• Вложени инвестиции за 

подобряване материално – 

техническата база на МБАЛ – 

Поморие и Медицински център I; 

• Наличие на специализирани 

болници за рехабилитация; 

• Добро състояние на общинската 

здравна инфраструктура – детски 

ясли, здравни кабинети в 

училищата; 

• Трайна тенденция към 

увеличаване на капацитета на 

детския ясли, което е свързано с 

паралелното увеличаване на броя 

на децата; 

• Наличие на детска млечна кухня, 

обслужваща трите града в 

общината – Поморие, Каблешково 

и Ахелой; 

• Добре развита аптечна мрежа, вкл. 

и в по-големите села в общината; 

• Осигурен 20 минутен изохрон за 

спешна помощ на населените 

места в общината, които са 

разпределени към 2 ФСМП – 

Поморие и Несебър. 

на материално – техническата 

база; 

• Няма разкрито лечебно заведение 

тип „хоспис“ и/или структури за 

долекуване и продължително 

лечение. 

• Натоварване на лечебните 

заведения през актиния 

туристически сезон; 

• Не достатъчно добро ниво на 

медицинското обслужване и 

здравеопазване 

• Недостатъчен брой на 

специалистите в извънболничната 

и болничната медицинска помощ 

• Изтичане на специалисти към 

областния център и извън 

страната 

• Висока натовареност на лекарите 

в общината. 

• Затруднено физическото 

обслужване на пациенти в селата 

поради недостиг на достатъчен 

брой общопрактикуващи лекари и 

дентални лекари. 

• Застаряване на медицинския 

персонал. 

• Съсредоточаване на предлагането 

на медицинска помощ в 

общинския център 

Възможности Заплахи 

• Създаване на механизми за 

привличане на кадри в системата 

на здравеопазването; 

• Ефективно използване на 

природните ресурси; 

• Привличане на инвестиции за 

подобряване материално – 

техническата база на общинските 

здравни заведения; 

• Подобряване достъпа до 

• Промяна на националната 

политика за здравно обезпечаване 

на малките общини, без осигурена 

алтернативна услуга. 

• Продължаваща емиграция на 

квалифицирани специалисти. 

• Повишен и неовладян натиск 

върху здравната система, върху 

болниците и медицинския 

персонал в условия на пандемия. 
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здравеопазване и промоция на 

здравето, в т.ч. чрез целеви 

действия, насочени към уязвими 

групи 

• Засилване ролята на първичната 

помощ и на профилактиката; 

• Информационно-образователни и 

здравно-консултативни услуги за 

превенция и здравословен живот. 

• Улесняване достъпът до здравни 

услуги, като неразделна част от 

комплексните услуги за социално 

включване, осигуряване на по-

високо качество на живот и 

пригодност за заетост. 

Образование 

Силни страни Слаби страни 

• Добре развита и материално 

обезпечена образователна 

инфраструктура. 

• Наличие на професионална 

гимназия по туризъм. 

• Оптимизиран броят на детските 

заведения, задоволяващ услугата 

по населени места. 

• Устойчива общинска политика за 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в образователната 

инфраструктура. 

• Създадени практики на 

партньорство между училище и 

бизнес за дуално обучение и 

бъдеща професионална 

реализация. 

• Действащ механизъм за съвместна 

работа на институциите по 

обхващане и включване в 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст. 

• Амортизирана и остаряла 

образователна инфраструктура в 

малките населени места; 

• Намаляване на учениците. 

• Голям брой деца и ученици в риск 

от социално изключване. 

• Недостиг на квалифицирани 

специалисти в съответствие с 

изискванията на пазара на труда. 

• Недостатъчна интеграция на 

маргиналните групи в 

образователния процес. 

Възможности Заплахи 

• Подобряване качеството на • Завършващи средно образование 
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училищното образование, 

обучение за подобряване на 

квалификацията на работната сила 

и осигуряване на подходяща среда 

за социално включване. 

• Подготовка на образователната 

инфраструктура за изграждане на  

училищна STEM среда. 

• Развитие на дуално обучение и 

създаване на кадри с адекватни 

знания за регионалните пазари на 

труда. 

• Устойчиво интегриране на ромите 

в образователната система. 

• Подобряване на достъпа и 

повишаване на мотивацията на 

ученици от маргинализирани 

групи за включване в системата на 

професионалното образование 

• Разширяване на образователните 

форми за интеграция – лятно 

училище, зелено училище и т.н. 

• Разгръщане на цялостна система 

за дистанционно обучение за 

всички възрастови групи. 

със специалности, неприложими 

на трудовият пазар. 

• Трудно намиране на подходящи 

решения за обучение в условия на 

пандемия за социално уязвимите 

групи от населението, в населени 

места с концентрация на бедно 

население. 

• Продължава да съществува 

проблемът с отпадането на 

ученици от училище, в голяма 

част от по-бедните семейства 

образованието не  е ценност, 

явлението „мобилни“ деца 

вследствие от миграцията на 

семействата.  

Социални услуги 

Силни страни Слаби страни 

• Община Поморие води 

целенасочена политика за 

подобряване качеството и обхвата 

на социалните услуги в 

общността, чрез разширяване и 

обновяване на социалната 

инфраструктура. 

• Община Поморие е действащ 

доставчик на социални услуги в 

общността. 

• Функционира Общинско 

предприятие „Социално 

Обслужване“ (ОП „СО“) 

• Широк спектър от социални 

услуги: в домашна среда; грижа в 

общността за деца/младежи и 

• Невъзможност за пълноценен 

обхват на нуждаещите се от 

социални услуги, особено сред 

възрастното население, поради 

ограничен финансов ресурс. 

• Недостатъчен брой 

квалифицирани социални 

работници и други специалисти в 

трудоспособна възраст. 

• Основни уязвими и малцинствени 

групи са: дългосрочно 

безработните и ромите, 

възрастните хора, особено 

самотно живеещите, хората с 

увреждания, деца в риск. 

• Рискът от бедност и социално 
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пълнолетни лица; 

• Активна работа на общинската 

администрация за реализиране на 

социални проекти. 

• Балансирано разпределение на 

услугите в общината чрез 

създадени мобилни екипи и 

изнесени работни места. 

• Осигурени значителни средства от 

държавния бюджет за социални 

услуги, които нарастват ежегодно. 

• Реализирани проекти за 

изграждане на социалната 

инфраструктура и за финансово 

обезпечаване на дейностите. 

изключване е характерно по-висок 

при ромския етнос и дългосрочно 

безработните, възрастното 

население и хората с увреждания. 

Възможности Заплахи 

• Разширяване обхвата на 

социалните услуги за възрастни 

хора, осигуряване на навременни 

и адекватни здравни и социални 

грижи, подкрепа за ежедневни 

грижи в дома, осигуряване на 

социални контакти. 

• Осигуряване на по-добри 

възможности за реализация на 

лицата от различните етнически 

групи и интегрирането им, чрез 

пълноценно използване на 

европейско финансиране. 

• Продължаващо застаряване на 

населението и нарастване на 

абсолютния и относителен дял на 

населението на възраст над 65 

години;  

• Голяма конкуренция за ресурси и 

недостатъчно финансиране на 

социалните услуги. 

• Обезлюдяваща територия с 

преобладаващо възрастно, бедно и 

уязвимо население с големи 

потребности от социални грижи и 

услуги. 

Туризъм, култура, културно-историческо наследство 

Силни страни Слаби страни 

• Отличителни характеристики на 

града и общината – уникално 

културно – историческо 

наследство, национални ценности, 

множество забележителни 

паметници на културата с 

оригинална архитектура и висока 

художествена и историческа 

стойност. 

• Богато, разнообразно и 

широкообхватно културно-

историческо наследство с обекти 

• Силно изразена сезонност на 

морския курорт; 

• Недобро състояние на някои 

културни паметници; 

• Неоптимално използване на 

ресурсите за развитие на Община 

Поморие, като туристическа 

дестинация; 

• Недостатъчно ефективна и 

целенасочена реклама на 

алтернативните видове туризъм в 

общината; 
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от национално и регионално 

значение 

• Наличие на лековита лиманна кал, 

добивана от Поморийско солено 

езеро 

• Наличие на единствения по рода 

си Музей на солта на целия 

Балкански полуостров; 

• Достъпност и близост до целевите 

пазари; 

• Добра комуникация между 

Община Поморие, бизнеса и 

местното населението в общината 

– посредством срещи на 

Консултативния съвет по 

въпросите на туризма; 

• Наличие на утвърдени 

самостоятелни и съвместни 

културно-развлекателни събития и 

форуми през цялата година. 

• Разнообразни и пространствено 

наситени туристически ресурси с 

възможности за комбиниране; 

• Добре развит балнео и СПА 

туризъм, предлагащ 

висококачествени услуги на 

достъпни цени; 

• Стабилен контекст в 

икономически, политически и 

финансови измерения; 

• Богат културен календар със 

събития с международно 

значение; 

• Наличие на изградени културни и 

туристически маршрути; 

• Голямо разнообразие за места за 

настаняване; 

• Наличие на туристически 

информационен център; 

• Недостатъчна разпознаваемост на 

Поморие като туристическа 

дестинация; 

• Малко на брой целогодишно 

работещи места за настаняване и 

заведения за хранене и 

развлечения; 

• Недостиг на квалифицирана 

работна ръка; 

• Наличие на диспропорции – 

концентрация на морски туризъм 

и неусвоен туристически ресурс 

във вътрешността на общината; 

• Промяна в профила на туристите - 

предимно индивидуални и 

семейни туристи, които посещават 

района – предимно за 

кратковременен престой; 

• Недостатъчна социализация и 

липса на дребномащабна 

инфраструктура. 

• Липса на емблематични културни 

събития в Поморие извън 

активния летен сезон. 

• Необходимост от подобряване на 

техническата инфраструктура по 

малките населени места в община 

Поморие; 

Възможности Заплахи 

• Устойчиво развитие на културно-

историческите обекти на община 

Поморие на европейско и 

- Загуба на основни туристически 

пазари за Община Поморие, 

поради изострящата се 
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световно ниво и надграждане на 

интегриран и диверсифициран 

туристически продукт на базата на 

ефективно използване и 

управление на културно - 

историческия потенциал. 

• Възможност за развитие на 

културно-историческото 

наследство на Община Поморие – 

включване на Община Поморие 

под егидата на ЮНЕСКО; 

• Разгръщане на проучвателна 

дейност, вкл. с въвличането на 

местната общност в дейностите по 

опазване, идентифициране, 

проучване и документиране. 

- Нов подход в презентирането на 

обектите, повече интерактивни 

продукти, инвестиции и 

маркетинг за привличането на 

местни посетители и гости на 

града към него; 

- Развитието на модерни атракции в 

градската част и местата за отдих 

могат да допринесат за 

повишаване на времето за престой 

на гостите на града и съответно 

дела на добавената стойност, 

която остава в местната 

икономика; 

- Предлагане на цялостни 

интегрирани туристически 

продукти свързани с отличимите 

характеристики на общината като 

цяло; 

- Повишаване ролята на 

устройствените планове като 

инструменти за управление на 

опазването и използването на 

културното наследство; 

- Реализиране на ефективни 

партньорства за интегрирани 

проекти. 

конкуренция между 

туристическите дестинации; 

- Промени в поведението, нагласите 

и мотивацията на туристите – 

нетърпимост към остаряло 

предлагане, липса на иновации, 

информационни дефицити; 

- Миграция на младите, 

обезлюдяване в пространствата с 

предлагане на алтернативен 

туризъм; 

- Прекалено голямо изоставане в 

нивото на доходите и стандарта на 

живот на местното население; 

- Закриване на значителна част от 

фирмите в сектора на туризма, 

най-силно засегнати от 

пандемията COVID-19. 

- Невъзможност за стопанисване на 

морските плажове от Община 

Поморие и предоставянето им на 

концесия на частни фирми от 

страна на държавата. 
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Спорт 

Силни страни Слаби страни 

• Конкурентно предимство на 

община Поморие е наличието на 

минерални басейни, които са в 

много добро състояние. 

• Наличие на стратегически 

документи за развитие и 

управление на  физическото 

възпитание и спорта в община 

Поморие; 

• Функционират различни спортни 

клубове. 

• Активно участие на деца и 

младежи в различните видове 

спорт. 

• Реновирана и изградена нова 

спортна инфраструктура в 

общинския център и в по-

големите населени места; 

• Спортната инфраструктура в 

училищата и детската градина е в 

добро състояние. 

• Недостиг на закрита спортна 

инфраструктура; 

• Нисък дял на населението, 

занимаващо се със спорт или друг 

вид физическа активност. 

Възможности Заплахи 

• Наличието на неизползвания 

ресурс от минерални води на 

територията на селата Медово и 

Каменар се създава и 

предпоставка за балнеология и 

лечебна профилактика, която да се 

обвърже с дейността на спортно-

оздравителния комплекс. 

• Оползотворяване на големия 

потенциал за развитие на 

различни форми на спортен 

туризъм (игра на голф, пешеходни 

и велосипедни преходи, мотокрос, 

автомобилизъм, футбол, тенис, 

яздене на коне и др.). 

• Изграждане на нови спортни 

съоръжения – закрита спортна 

зала, открит спортен комплекс и 

др.; 

• Промяна на правителствената 

политика и на приоритетите и 

оттегляне на подкрепата за спорта 

и спортната политика. 

• Финансова криза и намаляване на 

ресурсите за подкрепа на 

политиката в областта на спорта 

за всички, в свободното време и за 

високи спортни постижения. 
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• Подобряване на спортната 

инфраструктура в целевата 

територия; 

• Изграждане на нови спортни 

площадки и съоръжения за масов 

спорт на открито в града и в 

селата; 

• Налични терени за спорт и 

атракции в селата, чиито 

потенциал не е разработен; 

• Създаване на публично – частни 

партньорства за реализиране на 

проекти в областта на спорта; 

• Осигуряване на пълна 

натовареност на спортните 

съоръжения, общинска 

собственост, без дискриминация 

на отделни клубове и спортове; 

• Използване на възможностите за 

допълнително финансиране на 

спортните клубове; 

• Осигуряване на оптимални 

условия и възможности за 

практикуване на спорт за всички; 

Тематично направление: Пространствено развитие и жилищен сектор 

Силни страни Слаби страни 

• Количество и качеството на 

жилищния фонд задоволява в 

значителна степен сегашните 

потребности на населението. 

• Има интерес от реализиране на 

проекти за енергийна ефективност 

от страна сдруженията на 

собствениците за многофамилни 

жилищни сгради. Ясно изразена е 

необходимостта от жилищен фонд 

за осъществяване на социални 

функции. 

• Сравнително добра 

инфраструктурна съоръженост на 

жилищните квартали и в 

населените места; 

• Остарял и амортизиран жилищен 

фонд в малките населени места; 

• Малък процент на 

многофамилните жилищни 

сгради, които са санирани; 

• Новото строителство се 

концентрира в зони с вече 

изградена инфраструктура, което е 

довело до презастрояване и 

компрометиране на средата; 

• Малък брой на социални жилища; 

• Значителна разлика между 

наемните цени на свободния пазар 

и тези на общинските жилища, 

както и продължаващи наемни 

правоотношения и с лица, които 

вече не отговарят на условията за 
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настаняване. 

• Глобалната пандемия в първата 

половина на 2020 г. предизвика и 

глобална икономическа криза с 

все още неясни параметри. 

Отчитайки присъщата 

инерционност на строителния 

сектор и в частност жилищния, 

може да се очаква осезателно 

свиване в строителството на нови 

жилища и в жилищните пазари 

като цяло в периода 2022-2025 г. 

Възможности Заплахи 

• Възможности за обновяване и 

облагородяване на жилищните 

зони в населените места; 

• Възможности за изграждане и 

поддържане на зелените системи в 

жилищните зони в т.ч. изграждане 

на детски и спортни площадки на 

открито; 

• Увеличаване на общинския 

жилищен фонд, чрез практика за 

придобиване на нови жилища с 

предоставяне на общински терени 

за строителство; 

• Балансиране на мрежата от 

населени места в общината; 

• Подобряване на връзките на 

общинския център със селата за 

поддържане на жизнеността им 

чрез обмен на услуги; 

• Ограничаване на екстензивното 

развитие на градовете върху 

земеделски земи и по-ефективно 

използване на усвоени 

урбанизирани пространства в 

регулационни граници. 

• Засилване на моноцентричния 

характер на селищна мрежа 

• Засилване на контраста между 

център и периферия; 

• Поддържане на общинския 

жилищен фонд изцяло със 

средства от бюджета на общината. 

Тематично направление: Транспортна и инженерно-техническа 

инфраструктура 

Транспорт 

Силни страни Слаби страни 

• Добро обезпечаване с транспортна • Общинската пътна и улична 
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инфраструктура с надобщинско 

значение. 

• Всички населени места на 

територията на общината са 

достъпни от общинския център 

град Поморие. 

• Връзките между общинския 

център с населените места са в 

добро състояние, както и между 

общинския център с областния 

център; 

• Добра обезпеченост с автобусен 

транспорт, който се използва 

предимно за трудови пътувания; 

• Регламентирани места за платено/ 

безплатно паркиране; 

• Създаден център за градска 

мобилност; 

• Разработен Генерален план за 

организация на движението 

(ГПОД) на територията на община 

Поморие. 

мрежа имат нужда от инвестиции 

за подобряване на качеството им. 

• Липса на достатъчно паркинги и 

паркоместа; 

• Наситен трафик в централната 

част на града, особено през 

активния летен сезон; 

• Липса на цялостна вело-мрежа; 

• В малките населени места има 

улици с неположен асфалт. 

Възможности Заплахи 

• Подобряване състоянието на 

уличната мрежа и на общинските 

пътища; 

• Поддържане на пешеходни 

пътеки, маркировки, пътни знаци, 

обезопасяване на участъци с цел 

предотвратяване на ПТП; 

• Подобряване качеството на 

организация на движение в град 

Поморие с цел увеличаване на 

пропускателната способност на 

улиците и осигуряване на места за 

паркиране. 

• Влошаване състоянието на 

изградената инфраструктура, 

поради отлагани ремонти; 

• Влошаване качеството на 

предоставяните транспортни 

услуги; 

• Невъзможност за облекчаване на 

всички проблеми в транспортната 

система на града в следващия 

програмен период 2021-2027г. 

Водоснабдяване и канализация 

Силни страни Слаби страни 

• Всички населени места в 

общината са водоснабдени. 

• Разработени/реализиращи се 

проекти за подобряване 

качеството на водопроводната и 

• Съществува недостиг на вода. 

• Изградените водопроводи не 

осигуряват необходимия запас от 

максимална дневна консумация на 

вода, а загубите на питейни води 
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канализационната мрежа. 

• Качеството на доставяната вода 

отговаря на изискванията, 

определени в стандартите за 

питейна вода. 

• На територията на общината 

функционират две пречиствателни 

станции- ПСОВ „Поморие“ и 

ПСОВ „Равда“. 

са твърде големи. 

• В община Поморие само в 

градовете Поморие и Ахелой е 

изградена канализационна 

система и пречиствателни станции 

за отпадъчни води.  

• Останалите селища в Община 

Поморие са почти без 

канализационна мрежа. 

• Остарели, амортизирани и разбити 

хидромелиоративни системи и 

съоръжения; 

Възможности Заплахи 

• Осигуряване на допълнително 

водоснабдяване на населените 

места и доизграждане на 

канализационната мрежа. 

• Реализиране на проекти за 

изграждане (рехабилитация) на 

водоснабдителна и 

канализационна система на 

територията на община Поморие, 

вкл. Реконструкция и 

рехабилитация на ВиК-мрежата на 

гр. Поморие (ІІ етап)  

• Възстановяване на напоителните 

системи и изграждане на нови, с 

оглед създаване на по-ефективно и 

продуктивно земеделие. 

• Продължаващ недостиг на 

финансови средства за 

подновяване на амортизираната 

водопроводна мрежа и нарастване 

на загубите. 

• Влошаване качествата на 

питейната вода. 

• Влошаване качествата на околната 

среда поради забавяне процеса на 

улавяне и пречистване на 

отпадъчните води. 

Енергийна инфраструктура 

Силни страни Слаби страни 

• Техническото състояние на 

мрежата средно напрежение като 

цяло е добро. 

• Всички населени места са 

електрифицирани. 

• Наличие на изградени ВЕИ; 

• Реализирани проекти за 

въвеждане на мерки на енергийна 

ефективност на публични сгради; 

• Част от общинския сграден фонд е 

рехабилитиран и са изпълнени 

• Належаща подмяна на системата 

за улично осветление в общината 

и въвеждане на мерки за 

„интелигентно осветление“. 

• Висока енергийна интензивност 

на икономиката, респ. ниска 

енергийна ефективност; 

• Потенциалът на община Поморие 

за производство на енергия от 

ВЕИ не е достатъчно проучен..  
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мерки за енергийна ефективност и 

спестявания; 

Възможности Заплахи 

• Реализиране на проекти за 

енергоспестяващо уличното и 

парково осветление;  

• Поетапно изпълнение на 

Програма на Община Поморие за 

насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми 

източници и биогорива; 

• Реализиране на проекти за 

използване на геотермалните води 

• Внедряването на енергийно-

ефективни технологии във всички 

сгради публична и частна 

общинска собственост. 

• Международни финансови и 

икономически кризи, засягащи 

сигурността на доставките и 

водещи до увеличаване на цените 

на енергийните ресурси; 

• Възможни промени в 

националната политика, която 

може да засегне определени 

сектори като комбинираното 

производство на енергия, преноса 

и разпределението на газ, 

използването на устойчива горска 

биомаса и други; 

• Климатични промени, природни 

бедствия и катастрофи и други; 

• Липса на желание за промяна при 

крайните потребители и 

преминаване към по-широко 

използване на ВЕИ. 

Телекомуникации и съобщителна мрежа 

Силни страни Слаби страни 

• Съобщителната инфраструктура в 

общината е развита и е осигурено 

сравнително добро качество на 

връзките. 

• 100% е покритието на мобилните 

оператори в административния 

център.  

• Всички населени места в 

общината са телефонизирани, с 

директен достъп до националната 

мрежа и 100% завършена 

цифровизация; 

• Свиване на услугите предлагани 

от пощенските станции поради 

наличието на по-ефективни 

такива, предлагани от 

многобройни представители на 

частния сектор. 

Възможности Заплахи 

• Използване на програми за 

развитие на 

телекомуникационната мрежа; 

• Възможности за последващо 

развитие, чрез програми 

(Стратегически план за развитие 

• Опасност от пропускане на 

възможностите за финансиране на 

развитието на 

телекомуникационната мрежа на 

общината, чрез програми. 
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на земеделието и международни 

програми). 

Управление на отпадъците 

Силни страни Слаби страни 

• Услугата по събиране и 

сметоизвозване се осъществява на 

територията на всички населени 

места в общината; 

• Община Поморие е осигурила 

самостоятелно и/или съвместно с 

другите общини от РСУО Бургас 

във висока степен модерна 

инфраструктура за третиране на 

отпадъците  

• Изграденото „Регионално депо за 

битови отпадъци“ в с. Полски 

извор, Община Камено, Област 

Бургас., обслужва общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 

Несебър, Поморие, Руен, Средец и 

Сунгурларе. 

• Обезпечено разделното събиране 

на отпадъците 

• Високо ниво на депонирани 

отпадъци, особено през летния 

сезон в резултат на 

туристическите потоци; 

• Не са осигурени съдове за 

разделно събиране на други 

видове отпадъци – за строителни 

отпадъци от домакинствата и за 

сгурия и пепел от битовото 

отопление. 

Възможности Заплахи 

• Масово внедряване на съвременни 

решения за оползотворяване на 

отпадъците. 

• Разширяване на системата за 

разделно събиране на отпадъците. 

• предотвратяване образуването на 

отпадъци община Поморие да 

осигури подходяща 

инфраструктура за домашно 

компостиране. 

• да се потърси решение за 

оползотворяване на утайките от 

ПСОВ на регионален принцип със 

съседните общини и/или утайките 

да се оползотворяват в 

земеделието и за рекултивация на 

нарушени терени. 

•  

• Депонирането на битови отпадъци 

остава все още най-използваният 

метод за третиране на битови 

отпадъци; 

• Евентуална съпротива от местното 

население по отношение 

изграждането и функционирането 

на компоненти от системи за 

управление на отпадъци. 

Тематично направление: Околна среда, изменение на климата и риск от 
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бедствия 

Силни страни Слаби страни 

• Климатът има преходно-

средиземноморски характер 

• Плажната ивица на община 

Поморие е уникална поради 

финия черен пясък, който е 

типичен само за този регион. 

Морското дъно пред бреговата 

линия е полегато и почти равно. 

• Цялата територия на общината 

попада към Черноморския 

водосборен басейн. 

• Богат и красив релеф на Поморие 

с уникално съчетание на морски и 

планински ресурс, флора и фауна.  

• Разнообразният релеф и 

климатичните условия са само 

част от природните предпоставки 

са изключително богатото и 

уникално разнообразие на видове, 

местообитания и ланшафти на 

територията на Община Поморие. 

Поморийско езеро; 

• Активни действия от страна на 

общинската администрация за 

превенция риска от природни 

бедствия. 

• Зони от канализацията с чести 

аварии; 

• Засиленото човешко 

присъствие в защитените 

територии (безпокойство на 

птици и бозайници) и 

навлизане на чужди и 

инвазивни видове; 

Възможности Заплахи 

• Доизграждане на 

канализационната система. 

• Доизграждане и развитие на 

зелената система в населените 

места чрез нови зелени 

насаждения край улиците с цел 

намаляване праха и влажността на 

въздуха. 

• Изграждане на инфраструктура за 

развитие на алтернативни форми 

на туризъм на територията на 

общината.  

• Използване на финансовите 

инструменти на ЕС, за решаване 

• Глобално изменение на климата – 

наводнения и рисковете, свързани 

с природни бедствия; 

• Забавяне на процесите на 

планиране и изпълнение на 

проекти поради различни 

административни процедури; 

• Продължаващ недостиг на 

финансов ресурс за бързо и 

цялостно справяне с екологичните 

проблеми. 
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на проблемите, свързани с 

опазването на околната среда; 

• По-висока енергийна ефективност 

и използване на възобновяеми 

енергийни източници; 

• Ангажиране на бизнеса в усилията 

за опазване на околната среда; 

• Въвеждане на иновативни 

технологични решения, по-

специално в енергийния сектор; 

• Въвеждане на ефективни, 

съвременни техники, прилагани 

по отношение на околната среда; 

• Използване на териториите със 

запазена „чиста“ околна среда за 

развитие на рекреативна дейност и 

биоземеделие. 

Тематично направление: Управление на проектите и усвоените фондове по 

оперативните програми 

Силни страни Слаби страни 

• Налице е административен 

капацитет за усвояване на 

средства по оперативни програми. 

• Наличие на източници на 

финансиране в подкрепа на 

местно развитие и 

оползотворяване на 

възможностите на ВОМР – МИГ и 

МИРГ. 

• Опит в подготовката и 

изпълнението на проекти и 

инициативи, финансирани със 

средства от ЕС. 

• Натрупване на инвестиции с 

икономически и социален 

характер, подкрепени от 

оперативните програми, 

необходими за растежа на 

териториалните единици. 

• Зависимост на броя на 

изпълняваните проекти по 

различните програми в 

съответствие с допустимостта им 

от различните източници, не 

толкова силно обвързани с 

потребностите на местната 

общност. 

Възможности Заплахи 

• Целенасочена подкрепа чрез 

подходящи средства за 

активизиране на бенефициенти за 

• Влошаване състоянието на 

останалите населени места в 

община Поморие в резултат на 
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кандидатстване и изпълнение на 

проекти с оглед по- балансираното 

им разпределение и очакваното 

териториално въздействие. 

• Повишаване на относителния дял 

на съвместни проекти със 

значение за няколко общини за 

повишаване на капацитета и на 

синергичния ефект. 

• Използване на инструментите за 

интегрирани териториални 

инвестиции, водещи до по-висока 

добавена стойност, икономия на 

ресурси и синергия. 

липсата на ясно регламентирана 

национална политика и възможни 

финансови източници за 

реализиране на проекти за тяхната 

устойчивост и растеж. 

• Понижена креативност и 

предприемчивост поради 

създадена зависимост от помощи 

и предефинирани проблеми и 

решения. 

• Неразвити форми на електронно 

правителство. 

 

 

 

 

  



344 

 

Раздел XII. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на 

национално ниво 

 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на община Поморие отразява резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите в Република България, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, който съдържа 

детайлен социално-икономически и демографски анализ с цел да послужи при 

разработването на Оперативна програма за регионално развитие и други програми 

финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие 

на Република България, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, 

Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за 

пространствено развитие на район от ниво 2 за периода след 2020 г. 

Първа част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични 

направления и ключови характеристики по три основни теми: за урбанистичното 

развитие, териториалните аспекти на секторните политики, административния 

капацитет за провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втора част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, 

икономическото, демографското и екологично състояние и развитие и 

инфраструктурното осигуряване на районите, областите и общините. Във всяко 

тематично направление са проследените промените, настъпили в резултат на 

прилаганите европейски и национални политики и програми и са систематизирани 

изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените трайни 

тенденции и възможности за преодоляване на проблемите. 

Трета част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с 

интегриран национален профил. 

Съдържанието на втората и третата част, както и резюмето на анализа, са с 

обхват идентичен на ПИРО, съобразно изискванията на ЗРР и Методическите указания. 

Съдържанието е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите. 

Разработеният анализ следва логиката на основните тематични направления, 

като за постигане на по-голяма прегледност мястото на община Поморие е разглеждана 

на областно към съответното тематично направление. 
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ЧАСТ II. ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 2021-2027г. 
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В тази част на документа е определена стратегията за реализация на ПИРО, 

която обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, 

определените стратегически цели на развитието и свързаните с тях приоритети за 

действие, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на програмата за 

реализация (пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и 

изпълнението на конкретни проекти). 

Определянето на стратегически приоритети за развитие на Община Поморие са 

съобразени с целите на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие след 

2020г., Националната програма за развитие „България 2030, Актуализираната 

национална концепция за пространствено развитие и са в съответствие със 

стратегическите приоритети, залегнали в Интегрираната териториална стратегия за 

развитие Югоизточен район за периода 2021–2027г. 

 

Визия 

 

Визията за развитието на община Поморие за периода 2021 - 2027г. концентрира 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява 

перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори, като с оглед 

прилагане на иновативен подход при дефинирането й, както и използвайки езика на 

следващото поколение, тя е формулирана под формата на артистични слогани и 

словосъчетания, а именно: 

 

Визия за развитие: 

2х2 трансформация на община Поморие:  

 Икономическа трансформация х2: 

✓ трансформация към устойчива синя икономика в икономическите дейности, 

базирани на морето и в тези, свързани с морето, и  

✓ трансформация към по-устойчива, технологична и дигитална зелена 

икономика 

 Човеко-ориентирана трансформация х2: 

✓ Трансформация към по-социално справедлива за повишаване качеството и 

стандарта на живот и задържане на човешкия капитал;  

✓ Трансформация към по-свързана и достъпна за удовлетворяване нуждите на 

трудовата миграция, оптимизиране на градско-селските връзки, териториална 

свързаност и достъпност. 
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Зад всяко едно от словосъчетанията, използвани при формулировката на визията 

за развитие на община Поморие в периода до 2027 г. е залегнала определена 

икономическа и социална логика, а именно: 

• В „2х2 трансформация на община Поморие“ е залегнала и целеположена 

реализацията на двойната трансформация на община Поморие в периода до 

2027 г. по линия, както на местната икономическа трансформация, така и на 

ориентираната към човека трансформация, поставяща задоволяването на 

нуждите от публични услуги, и прилагаща индивидуалния подход, поставящ 

човека в центъра; 

 

• В „Икономическа трансформация х2“ е залегнала трансформацията към по-

устойчиви и конкурентоспособни местни, съответно: 

o синя икономика чрез оползотворяване потенциала на местните морски 

ресурси и културно многообразие за ускоряване прехода от „син 

растеж“ към „устойчива синя икономика“, както на икономическите 

дейности, базирани на морето150, както и на тези, свързани с морето151, 

и  

o зелена икономика чрез оползотворяване потенциала на местните 

природни ресурси, биологично разнообразие и екосистеми за ускоряване 

устойчивия, технологичен и дигитален преход на икономическите 

дейности, с акцент върху тези от селскостопанския сектор и 

свързаните с него обслужващи и допълващи дейности от сектора на 

услугите. 

 

• В „Човеко-ориентирана трансформация х2“ е залегнала трансформацията на 

Община Поморие съответно към: 

o по-социално справедлива с осигурени съвременни, качествени здравни, 

социални и образователни услуги и достъп до култура, спорт и прояви на 

открито за повишаване качеството и стандарта на живот и задържане 

на човешкия капитал; 

o по-свързана и достъпна с подобрена комуникационно-транспортна 

мрежа и физическа среда за удовлетворяване нуждите на трудовата 

миграция, оптимизиране на градско-селските връзки, териториалната 

свързаност и достъпност. 

 

 

 

 

 
150 Икономическите дейности, базирани на морето са: рибарството и аквакултурите, морски минерали, 

морска възобновяема енергия, обезсоляване, морски транспорт и крайбрежен туризъм. 
151 Икономическите дейности, свързани с морето са: преработка на морски дарове, биотехнологии, 

корабостроене и ремонт, пристанищни дейности, технологии и оборудване, цифрови услуги и др. 
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Цели и приоритети 

 

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва 

избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат 

насочени усилията и основната част от инвестициите. Именно поради тази причина са 

набелязани ограничен брой ключови приоритети, които отразяват избрания фокус и 

специфика за развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на 

конкретните потенциали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и 

универсални цели и приоритети. 

Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Стратегическите цели отразяват местните потенциали за развитие и се 

съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. 

 

Стратегически цели: 

СЦ 1. Икономическа трансформация на община Поморие към по-устойчива, 

технологична и дигитална синя и зелена икономика за развитие и 

конкурентоспособност на територията 

СЦ 2. Човеко-ориентирана трансформация на община Поморие към по-социално 

справедлива, по-свързана и достъпна територия за повишаване качеството и 

стандарта на живот и задържане на човешкия капитал 

 

СЦ 1 – Икономическа трансформация на община Поморие към по-устойчива, 

технологична и дигитална синя и зелена икономика за развитие и 

конкурентоспособност на територията 

СЦ1 таргетира икономическата трансформация на общината в предвидените 

съгласно дефинираната визия 2 направления:  

(1) трансформация от „син растеж“ към „устойчива синя икономика“ в 

икономическите дейности, базирани на морето, сред които: рибарството и 

аквакултурите, морската възобновяема енергия, обезсоляване, морски транспорт и 

крайбрежен туризъм, както и в икономическите дейности, свързани с морето, сред 

които:   преработка на морски дарове и морски продукти, биотехнологии, пристанищни 

дейности, технологии и оборудване, цифрови услуги и др. и  

(2) трансформация към по-устойчива, технологична и дигитална зелена 

икономика, в т.ч. чрез развитие на екологично чисти производства, биоземеделие, 

кръгова и нисковъглеродна икономика, и не на последно място, чрез трансформиране 
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на веригите за създаване на стойност и скъсяване веригите на доставки, както 

поотделно в синята и в зелената икономика, така и между тях.  

СЦ 2 – Човеко-ориентирана трансформация на община Поморие към по-

социално справедлива, по-свързана и достъпна територия за повишаване 

качеството и стандарта на живот и задържане на човешкия капитал 

СЦ2 таргетира човеко-ориентираната трансформация на общината в 

предвидените съгласно дефинираната визия 2 направления:  

(1) трансформация към по-социално справедлива община с осигурени съвременни, 

качествени здравни, социални и образователни услуги и достъп до култура, спорт и 

прояви на открито за повишаване качеството и стандарта на живот и задържане на 

човешкия капитал и  

(2) трансформация към по-свързана и достъпна за населението община с 

подобрена комуникационно-транспортна мрежа и физическа среда за удовлетворяване 

нуждите на трудовата миграция, оптимизиране на градско-селските връзки, 

териториалната свързаност и достъпност. 

 

За всяка от двете специфични цели са дефинирани по два приоритета 

(схематично представени във Фигура 2.1.), а именно: 

По СЦ 1  

Приоритет 1 – Ускоряване развитието на индустриите от синята и зелената 

икономика, и свързаните с тях услуги, за икономическа трансформация на община 

Поморие в по-устойчива и конкурентоспособна чрез оползотворяване потенциала на 

местните природни ресурси и културно многообразие (с фокус – крайбрежен туризъм 

и селско стопанство) 

Приоритет 2 - Опазване на околната среда за бъдещите поколения и 

трансформация на община Поморие в по-зелена чрез релевантно управление, опазване 

и оползотворяване на природните ресурси - въздух, води, почви и биоразнообразие (с 

фокус – околна среда, биологично разнообразие и екосистеми) 

По СЦ 2 

Приоритет 3 – Повишаване качеството и стандарта на живот за 

трансформация на община Поморие в по-социално справедлива и за задържане на 

човешкия капитал чрез осигуряване на съвременни, качествени здравни, социални и 

образователни услуги и достъп до култура, спорт и прояви на открито (с фокус – 

публични услуги) 

Приоритет 4 – Удовлетворяване нуждите на трудовата миграция, 

оптимизиране на градско-селските връзки, териториалната свързаност и 

достъпност за трансформация на община Поморие в по-свързана и достъпна за 

населението община чрез подобряване на комуникационно-транспортна мрежа и 

физическата среда (с фокус – инфраструктура) 
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Определените приоритети произтичат от изводите на аналитичната част на 

документа, като се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки от 

приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и води до постигането на 

визията на община Поморие. 

 

Фигура II. 2.1. Обвързаност между визия, цели и приоритети 

 

 

За постигане на стратегическите цели ще допринесе изпълнението на 

приоритетите, като всяка цел е обвързана с конкретен приоритет и съответните мерки и 

проекти към него. 

 

Важна предпоставка за постигане на приоритетите и изпълнението на 

мерките е прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на 

политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между 

институции, работещи на различни нива на управление, създаване на 

партньорства между местните власти, частния сектор и държавата, активно и 

целенасочено използване на средствата по европейските програми. 

 

 

 

  

   
Визия на 
Община 
Поморие 

 

СЦ 1. Икономическа 
трансформация на 

община Поморие към 
по-устойчива, 

технологична и 
дигитална синя и 

зелена икономика за 
развитие и 

конкурентоспособнос
т на територията 

 

Приоритет 1. Ускоряване развитието на индустриите от синята и 
зелената икономика, и свързаните с тях услуги, за икономическа 

трансформация на община Поморие в по-устойчива и 
конкурентоспособна чрез оползотворяване потенциала на местните 
природни ресурси и културно многообразие (с фокус – крайбрежен 

туризъм и селско стопанство) 

 

Приоритет 2. Опазване на околната среда за бъдещите поколения и 
трансформация на община Поморие в по-зелена чрез релевантно 
управление, опазване и оползотворяване на природните ресурси - 
въздух, води, почви и биоразнообразие (с фокус – околна среда, 

биологично разнообразие и екосистеми) 

 

СЦ 2. Човеко-
ориентирана 

трансформация на 
община Поморие 
към по-социално 
справедлива, по-

свързана и 
достъпна 

територия за 
повишаване 
качеството и 

стандарта на живот 
и задържане на 

човешкия капитал 

 

Приоритет 3. Повишаване качеството и стандарта на живот за 
трансформация на община Поморие в по-социално справедлива и за 
задържане на човешкият капитал чрез осигуряване на съвременни, 
качествени здравни, социални и образователни услуги и достъп до 
култура, спорт и прояви на открито (с фокус – публични услуги) 

 

Приоритет 4. Удовлетворяване нуждите на трудовата миграция, 
оптимизиране на градско-селските връзки, териториалната свързаност 
и достъпност за трансформация на община Поморие в по-свързана и 

достъпна за населението община чрез подобряване на 
комуникационно-транспортна мрежа и физическата среда (с фокус – 

инфраструктура) 
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ЧАСТ ІІІ. 

КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ, ПАРТНЬОРИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

И ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКАТА И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 
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3.1. Преглед на средата в контекста на гражданското участие в 

процесите на разработване, изпълнение и наблюдение на 

регионалните политики 

 

Нормативни предпоставки 

 

Нормативни предпоставки за осигуряване на гражданско участие в процеса на 

формулиране, разработване, прилагане, наблюдение и контрол на регионални политики 

са регламентирани в следните документи: Закона за регионалното развитие, 

Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване и 

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

2027г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020г.). 

Основен принцип за провеждане 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.152 

Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност се съдържат в Методически указания за 

разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 

периода 2021-2027 г., издадени на основание на чл.17, т.9 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г. и имат за цел определяне на 

унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на 

плановете за интегрирано развитие на общината. За постигане на качествен и 

пълноценен процес на стратегическо планиране и устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие изключително важно е гражданското общество да бъде привлечено за 

участие на всички нива и етапи – и в отделните етапи на планирането, и в етапите на 

изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите. 

 

Същност на комуникационната стратегия 

 

Същността на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на община Поморие, структурите на гражданското общество, 

бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и 

заинтересованите страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО. 

Времевият обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано 

развитие, времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му. 

 

 
152 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
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Цели   

 

Обща цел: Да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 

прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на Плана за интегрирано развитие 

на Община Поморие чрез одобрение, изпълнение и проследяване на набор от 

подходящи мерки и действия. 

 

Специфични цели: 

• Популяризиране на подхода за интегрирано териториално развитие и ролята на 

ПИРО за развитието на общината; 

• Повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани 

страни към процесите на планиране на общинското развитие. 

• Осигуряване на партньорство и сътрудничество между администрация и 

заинтересованите страни при изпълнение на плана; 

 

Принципи 

 

Принципи за прилагане на регионалната политика 

Държавната политика за регионално развитие се основава на следните 

принципи:153 

• Стратегически подход на планиране; 

• Програмиране и концентрация на ресурсите; 

• Допълване на финансирането от национални публични източници при 

съвместно финансиране с ресурси от фондове на Европейския съюз, частни 

източници и от международни финансови институции; 

• Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 

процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, 

реализацията, наблюдението и оценката; 

• Съгласуваност с другите секторни и хоризонтални политики, инструменти и 

действия на международно, национално, регионално и местно равнище; 

• Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

Принципи за участие на гражданите 

Гражданското участие следва да се насърчава и подпомага чрез следните 

принципи, които се прилагат към всички участници, въвлечени в гражданското участие 

в процеса на вземане на политически решения: 154 

 
153 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
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• взаимно уважение между всички участници като основа за честно 

взаимодействие и взаимно доверие; 

• зачитане на независимостта на НПО, независимо от това дали техните мнения 

съответстват с тези на публичните органи или не; 

• зачитане на позицията на публичните органи, които носят отговорността и 

отчетността при вземането на решения; 

• откритост, прозрачност и отчетност; 

• отзивчивост, като всички участници предоставят съответна обратна връзка. 

• недискриминация и приобщаване, така че всички гласове, включително тези на 

по-малко привилегированите и най-уязвимите, да могат да бъдат изслушани и 

взети под внимание; 

• равенството между половете и равнопоставено участие на всички групи, 

включително тези с особени интереси и нужди, като младите хора, възрастните 

хора, хората с увреждания или малцинствата; 

• достъпност чрез използване на ясен език и подходящи средства за участие, 

офлайн или онлайн и на всяко устройство. 

 

Предпоставки за успешно включване на гражданите 

• Достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта; 

• Актуална и разбираема информация; 

• Равен достъп и привличане на всички заинтересовани страни; 

• Включване на идеи и предложения на гражданите в решенията и политиките; 

• Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и 

човешки права. 

 

Нива на гражданско участие 

• Информиране. Основополагащ етап, чиято цел е да информира гражданите и да 

ги насърчи да участват (публикации, презентационни материали и др.); 

• Консултиране. Етап, на който гражданите са поканени да коментират 

предоставената им информация и да споделят мнения (анкети, консултации, 

становища, предложения). 

• Вземане на решения. Вземане на съвместни решения е един от най-важните 

етапи, при който гражданите работят съвместно с управляващите за 

формулиране на общи решения, изисква се включване на заинтересованите 

страни (дискусионни форуми и др.); 

• Изпълнение на решенията. Гражданите и управляващите предприемат действия 

за реализиране на решенията (конкретни дейности или инициативи); 

 
154 Източник: Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на 

Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-

министрите) 
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• Наблюдение и оценка. Наблюдението и оценката на изпълнението е 

заключителен етап. 

 

3.2. Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО 

 

Основни подходи  

 

Един от ключовите приоритети в утвърждаване на местната администрация е 

осигуряване на лесен и достъпен интегриран подход за комуникация на гражданите и 

бизнеса с общината и прилежащите структури. За целите на приложената 

комуникационна стратегия са разгледани четири основни форми на гражданско участие 

в процеса на вземане на политически решения: предоставяне на информация, 

консултиране, диалог и активно участие.155 

Разработване на ПИРО се проведе в условията на извънредна ситуация в 

резултат на глобалната пандемия на COVID-19. Затова процесът на работа със 

заинтересованите страни се осъществи при стриктно спазване на мерките. 

Предоставяне на информация. Предоставянето на информация към 

гражданите се осъществява приоритетно чрез интернет страницата на общината: 

https://www.pomorie.bg. Всички заинтересовани страни са информирани за процеса на 

разработване на ПИРО. 

Консултиране. За целите на разработването на стратегическия документ беше 

проведено анкетно проучване сред жителите на Община Поморие (представители на 

бизнеса, организациите и отделни лица, неправителствените организации и 

гражданското общество), с цел да се съберат гледните им точки относно конкретна 

политика или тема като част от официалната процедура по разработване на ПИРО. 

Въпросникът за анкетното проучване обхващаше различни тематични направления, 

които вълнуват населението на общината, а именно: оценка на текущото състояние на 

инфраструктурата и обществените услуги; специализирани въпроси относно конкретни 

проблеми пред важни за общината сектори, както и възможност за степенуване/оценка 

на предварително дефинирани предложения за тяхното разрешаване; панел с въпроси 

относно дефинирането на важните за общината приоритети за периода 2021-2027 г. и 

др. При обработката на резултатите от анкетното проучване е отчетен сравнително 

висок интерес към него от страна на жителите на общината, като в него са взели 

участие 353ма респонденти. Анкетното проучване беше проведено в периода от 

15.12.2021 г. – 15.01.2022 г. 156 

 
155 Източник: Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на 

Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-

министрите) 
156 https://www.pomorie.bg/67731/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-pomorie-anketno-proutchvane/. 

https://www.pomorie.bg/
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Консултирането със заинтересованите страни на територията на общината беше 

осъществено и чрез още един способ за набиране на информация и активното им 

включване в процеса по разработване на ПИРО, като им беше предоставена 

възможност за подаване на фишове за проектни идеи. Фишовете за проектни идеи бяха 

насочени към две целеви групи – гражданите и организациите и бизнеса на територията 

на общината. Чрез тях представителите на двете целеви групи имаха възможност 

подробно да опишат своите проектни намерения и степен на проектна готовност, като в 

периода на намиране на фишове постъпиха 4 бр., подадени от граждани – жители на 

общината и 25 бр., подадени от организациите и бизнеса, осъществяващи дейност на 

територията й.   

Процесът по консултиране при разработването на ПИРО обхвана и 

представителите на отделните звена - административните структури, част от 

общинската администрация на територията на Община Поморие, като на тази целева 

група беше предоставена възможност за подаване на заявки за проектна готовност, 

съгласно предварително изготвен образец за попълване на данни и информация.  

Диалог. Диалогът е структуриран, дълготраен и ориентиран към резултати 

процес, който се основава на взаимен интерес в обмена на мнения между публични 

органи, физически лица, НПО и гражданското общество като цяло. С цел спазване на 

противоепидемичните мерки не са предприети стъпки за провеждане на обществени 

събития, но от страна на администрацията са отправени писмени запитвания и 

получени писмени отговори от кметове/кметски наместници, държавни структури, 

представители на бизнеса и др. 

Проведени са фокус групи на 13.01.2022г. в Градска художествена галерия 

„Дечко Стоев“ по следните тематични направления:  

• Публични услуги (здравни, образователни, социални и др.) 

• Култура, туризъм, младежки дейност и спорт 

• Инфраструктура, транспортна достъпност и околна среда (екология) 

• Икономическо развитие, земеделие и рибарство. 

Активно участие. Активното участие се отнася до възможности за участие на 

гражданите в процесите на вземане на решения. На практика активното участие на 

заинтересованите страни се осъществява предимно при разработване и реализиране на 

проекти, включени в стратегическите документи на Община Поморие.  

 

Обосновка на начина на работа със заинтересованите страни 

От 2020 г. насам онлайн комуникацията се превърна в основно средство за 

връзка между хората в резултат на наложените рестрикции от динамично развиващата 

се пандемия. В процеса на работа е използван основно индиректният комуникационен 

канал – информация на интернет страницата на община Поморие. Активното 

използване на официалния профил на Общината повиши възможността за ангажиране 

на по-голям брой от нейните жители. Прилагането на он-лайн комуникацията като 

ефективен инструмент за работа със заинтересованите страни се потвърждава от 
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активното участие на над 350 респонденти в проведеното анкетно проучване, 

както и подадените близо 30 фиша за проектни идеи от гражданите, 

организациите и бизнеса, функциониращ на територията на общината.  

Начин на идентифициране на заинтересованите страни  

 

В началния етап са идентифицирани групите заинтересованите страни, които 

имат отношение към процеса на разработване на ПИРО. 

Група 1: Публични институции, включва: публични институции на 

централната и местната власт - вземащи решения и/или отговорни за прилагането на 

регионални политики на местно ниво.  

Група 2: Местен бизнес, образователни, социални, здравни, културни, 

спортни и др. институции,  НПО, включва: местен бизнес, образователни институции 

и НПО – тази група заинтересовани страни, обединява основните неинституционални 

бенефициенти или засегнати от прилагането на плана за интегрирано развитие. 

Група 3: Гражданското общество, включва: гражданското общество и 

гражданите като крайни бенефициенти или засегнати в процеса на разработване и 

прилагане на регионалните политики на местно ниво. 

На база дефинираните целеви групи са идентифицирани заинтересованите 

страни от съответната група и е изготвен списък на участниците в процеса на 

разработването на ПИРО.  

 

3.3. Комуникационен механизъм при изпълнение на ПИРО 

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси 

по програмата за реализация 

 

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са 

годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края 

на периода на действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат 

изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на 

взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност. До тях 

ще имат достъп всички заинтересовани страни на страницата на общината в интернет. 

В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените партньорства. 

Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите цели по максимално 

ефективен и ефикасен начин.  
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Мерки за комуникация, информация и включване на заинтересованите 

страни и партньорите в процеса по бъдеща актуализация на програмата за 

реализация и идентифициране на нови проектни идеи в плана. 

 

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на 

партньорското участие могат да бъдат използвани следните инструменти: съвещаване 

чрез електронна поща и интерактивна електронна страница; провеждане на събития 

(присъствено или он-лайн), за да се представи процесът на изпълнение на ПИРО на 

партньорите, и други. 

Най-реалистичният подход за представителство на местната общност в 

смесените работни групи за наблюдение и контрол на разработването и изпълнението 

на ПИРО в общината е участието на кметовете/кметските наместници на населените 

места. Това е гаранция за истинско отчитане на интересите на жителите на селата, 

които имат специфични нужди и същевременно непознат потенциал за развитие и 

решаване на проблемите. В този процес местният кмет се нуждае от подкрепа и 

утвърждаване в системата на местното самоуправление, като му се предоставят реални 

възможности, включително финансови, за успешно изпълнение на отговорностите, 

които има пред жителите на населеното място. 

 

 

  



359 

 

 

ЧАСТ ІV. ЗОНИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД  
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4.1. Подход за определяне на зони на въздействие  

 

Критерии за определяне на Зони за прилагане на интегриран подход 

 

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на МРРБ, в ПИРО 

следва да се определят зони за въздействие, вкл. приоритетни зони. В тях основно ще 

бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация 

на плана. Те следва да се определят на база на анализа на силните и слабите страни в 

общинската територия, резултатите от проучването на общественото мнение, 

стратегическите документи на Общината, както и на потенциалите за развитие. Това 

изискване е свързано с водещия принцип за „единство на социално-икономическото и 

пространственото планиране“. 

По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е 

„пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на 

физическата среда, социалната и/или етническа структура на населението и характер и 

структура на основните фондове“. Зоните следва да са част от територията на общината 

с конкретно функционално предназначение или собствен потенциал за развитие. 

Зоната за прилагане на интегриран подход (Зоната за въздействие) се определя в 

границите на структурно обособена част от територията на общината, като конкретният 

й териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, 

технологически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за 

реализация на идентифицираните за съответната зона интервенции. 

 

Подход при определяне на зони за въздействие 

 

Съгласно йерархичната система от градове-центрове, представена в 

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие,  град 

Поморие е определен като град от - 5-ро ниво йерархично ниво – последното стъпало в 

центровата  йерархия на селищната мрежа. Той е малък град – център със значение за 

територията на общината. Характеризира се със слабо урбанизирана територия 

(периферна община). Общината попада в обхвата на т.н. „райони за целенасочена 

подкрепа“. Стимулирането на Поморие – като административен център на община е 

важно, за да могат да се предлагат необходимите първични услуги на населението 

както и работни места извън земеделската функция. 

 

Критерии за определяне на Зони за прилагане на интегриран подход (Зони за 

въздействие), в съответствие с националната политика за пространствено развитие чрез 

цели, присъщи и на кохезионната политика, съответно и на ПРР 2021-2027 г.: 
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1) Интегриране в европейското пространство;  

2) Постигане на балансирана полицентрична селищна мрежа и интегрирано развитие на 

градовете;  

3) Пространствена цялост и равностойна достъпност на системите за обществени 

услуги - с акцент на образование, здравеопазване, култура и спорт;  

4) Съхранено природно и културно наследство, експонирано и валоризирано в полза на 

устойчивото му развитие;  

5) Подобряващо се състояние на специфични територии с неблагоприятни социално-

икономически характеристики – чрез мерки със социална насоченост, коопериране и 

сътрудничество в обхвата на агломерационните ареали; 

6) Развитие на целеви зони на растеж, балансиращи полицентричния модел на 

националното пространство чрез държавна помощ, насърчаване на инвестициите, 

иновациите и модернизацията;  

7) Намаляване на риска от бедствия чрез интегрирани превантивни мерки в природни и 

урбанизирани среди. 

 

Основни цели, които се постигат чрез възприемане на комплексни 

критерии: 

1. Националното пространство на България – отворено към света и интегрирано в 

Европейското  пространство и в европейската  мрежа  от  центрове  и  оси  на развитие, 

култура, наука и иновации.  

2. Съхранените национални ресурси - хората, земята, водите и горите, подземните 

богатства, природното и културно наследство– гаранция за националната идентичност.  

3. Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално 

организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и 

туристическа инфраструктура и осигуряващо интелигентен икономически растеж, 

адаптивност към промените и равнопоставеност. 

 

Определяне на критерии за обособяване на Зони за прилагане на 

интегриран подход (ЗВ), в съответствие с националната политика за 

пространствено развитие чрез цели, присъщи и на кохезионната политика, 

съответно и на ПРР 2021–2027 г. и следните допълнителни критерии за общата 

пространствена ориентация на секторните политики на територията за прилагане 

на ПИРО 2021-2027 на Община Поморие: 
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А) Агломерационната политика - ключ за просперитет 

Б) Равнопоставени отношения между селските райони и градовете 

В) Засилване на териториалните проекции на секторните политики 

Г) Партньорствата - новата движеща сила в пространственото развитие 

Д) Обезпеченост с устройствени планове за развитие на територия 

 

За определяне на зоните за въздействие са взети предвид и следните критерии: 

• Населението, което ще се възползва от направените инвестиции; 

• Резултатите от анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ; 

• Идентифицираните проектите и идеите за развитието на конкретна територията 

в процеса на работа със заинтересованите страни; 

• Проектната готовност на предвидените интервенции за конкретната територия. 

 

В настоящия програмен период, възможностите за определяне на ЗВ се 

разпростират и могат да обхващат цялата територия на Община Поморие, в т.ч.: 

• ЗВ по секторни направления – според тематичната област на преобладаващи 

интервенции (публични сгради и площи, зелени площи и рекреационни ареали, 

улична мрежа и инфраструктура, транспортна и цифрова достъпност, ВиК, 

опазване на околната среда, знание, здраве, социална дейност и услуги, спорт и 

младежки дейности, култура и опазване на КИН и др.); 

• Урбанизирани селищни ЗВ – населените места на територията извън града; 

• Междуселищни ЗВ – по линия на транспортна свързаност и терени; 

• Междуобщински ЗВ – по линия на достъпност, бизнес зони и икономически 

потенциал за развитие, превенция и безопасност, регионален брандинг на 

целогодишна туристическа дестинация. 

 

В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но 

от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям 

потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. Върху 

приоритетните зони за въздействие ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, 

предвидени в програмата за реализация на плана. Върху териториите, оставащи извън 

обхвата на приоритетните зони ще се реализират проекти, чрез които ще се 

осъществява функционална свързаност за устойчивото развитие на цялата община. 
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4.2. Пространственото развитие според Концепция за пространствено 

развитие на ОУПО (предварителен проект) - Функционално зониране 

на територията 

 

Съгласно приетата Категоризация на административно-териториалните и 

териториалните единици в Р България, община Поморие с ЕКАТТЕ BGS17 се 

категоризира във 2 категория.  

Отделните населени места в общината се категоризират, както следва:  

• 2 категория – град Поморие;  

•  4 категория – градовете Ахелой и Каблешково;  

• 5 категория – селата Гълъбец и Страцин;  

• 6 категория – селата Бата, Белодол, Габерово, Горица, Дъбник, Медово и 

Порой;  

• 7 категория – селата Александрово, Каменар, Козичино, Косовец и Лъка.  

 

На базата на тази систематизация е структурирано и детайлното изложение на 

урбанистичната концепция. Основните принципи, заложени в крайния урбанистичен 

модел за развитие на община Поморие са:  

• Утвърждаване на опорни центрове, около които гравитират близко 

разположените по-малки населени места.  

• Оптимизиране на териториалната локализация на обектите от посочените по-

горе основни функционални направления, като са създадени предпоставки за 

тяхното комплексно взаимодействие и интегрирано развитие.  

• Подобряване на комуникационната достъпност на територията, като необходимо 

условие за повишаване на мобилността на населението и пълноценното 

функциониране на основните функционални направления.  

С концепцията за пространствено развитие на община Поморие се формират 

зони за развитие на отдих в природна среда и в границите на град Поморие и другите 

населени места. Горските територии в общината представляват един природен 

потенциал за активна туристическа дейност, посредством прекарване на еко 

туристически маршрути, вело маршрути и трасета за велоспорт, места за къмпинг и 

други разнообразни форми на туризъм. 

Концепцията предвижда територии за алтернативно земеделие, при които се 

прилагат високотехнологични и екологични методи на обработка и добив на 

земеделска продукция. Като ядро и приоритет за урбанистичното развитие в 

концепцията се концентрира вниманието и върху морският туризъм. Също така са 

отделени и зони за спорт и атракции. Към част от селата се предвижда и изграждане на 

различни атракционни обекти, които ще допринесат за обогатяването на 

туристическите услуги. 
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Фигура IV.2.1. Концепция за пространствено развитие 
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4.3. Зони за въздействие със специфични характеристики в ПИРО 

 

Идентифицирани са следните зони: 

 

СЗВ.1. ЗОНА ЗА УСТОЙЧИВА СИНЯ ИКОНОМИКА 

 

СЗВ.1. ЗОНА ЗА УСТОЙЧИВА СИНЯ ИКОНОМИКА, включваща 

урбанизираните територии на гр. Поморие; гр. Ахелой, с. Каменар (кв. на Поморие) + 

гр. Каблешково, с. Лъка, които са ситуирани в централната и южната част на 

територията, в относителна близост до крайбрежието и равнинните черноморски 

тераси. (икономически и териториално са свързани с морето). Включва територията, 

предвидена с ОУПО на Поморие за „Предимно производствена зона (Пз) – 

икономически и териториално свързани със Сарафово и Бургас. 

гр. Поморие, с. Каменар (кв. на гр. Поморие): Административен център на 

община Поморие, с най-голяма концентрация на население и развита социално – 

икономическа функция. Поморие е малък черноморски град, очарователен със своята 

непринудена и романтична атмосфера, прочут с лечебната кал на Поморийското 

Солено езеро и ароматните вина, които се произвеждат в този регион. Поморие се 

обособява като притегателен център за целогодишен балнеологичен, спа и уелнес 

туризъм. Плажът е дълъг около 5 км, със средна широчина 30 м. Към урбанизираната 

територия на града е присъединено и село Каменар, което се намира в лозарски район в 

близост до морето. Намира се на приблизително 6 км северозападно от гр. Поморие. В 

селото функционира каменна кариера. Развити са земеделието, животновъдството и 

селския туризъм. На общински терен предстои и реализирането на инвестиционно 

намерение на местната власт за изграждане на фотоволтаичен парк за общински цели.  

гр. Ахелой: Градът се намира на 8 км северно от град Поморие, на брега на 

големия Бургаски залив. Релефът е предимно равнинен. През Ахелой минава 

Европейският път Е87, свързващ Северна и Южна България край морето. Надморската 

височина е около 20 м. Населеното място разполага с яхтено пристанище, подходящо за 

акостиране както на рибарски лодки, така и на ветроходни и моторни яхти. Плажната 

ивица започва от къмпинг Ахелой и продължава до гр. Поморие. Землището на град 

Ахелой попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - Директива за опазване на птиците. 

Природните дадености са водещи при развитие на различни форми на туризъм: морски 

– използващ плажната ивица в гр. Поморие и гр. Ахелой и риболовен - наличието на 

язовир Порой и Ахелой на територията на Поморийски район дава добри възможности 

за развитие на риболова. Във водите на Черно море може да се осъществява риболовна 

дейност. 

гр. Каблешково: Градът се намира на 10 км. северозападно от град Поморие. 

Надморската височина е от 55 до 80 м. Развити са земеделието и животновъдството 

както и селския и еко туризъм, реализиращи се в тилната част на крайбрежието. 
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Землището на град Каблешково попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - Директива за 

опазване на птиците. Потенциалът на Каблешково е свързан с новите инвестиционни 

намерения (поради изчерпан териториален ресурс на Поморие и Ахелой). Град 

Каблешково е селище с удобни транспортно-комуникационни връзки и най-близко до 

морските локации Ахелой и Поморие. Има потенциал да изпълнява второстепенна 

икономическа функция – селище, което има роля на „тил на крайбрежната зона“. 

с. Лъка: Селото се намира на 5км североизточно от гр. Бургас на надморска 

височина от 35 м. Селото е много малко и се отчита трайна тенденция за намаляване на 

населението. Землището на село Лъка попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - Директива 

за опазване на птиците. Развити са земеделието, животновъдството и селския туризъм. 

Има потенциал да изпълнява второстепенна икономическа функция – селище, което 

има роля на „тил на крайбрежната зона“. 

 

СЗВ 2. ОБЩ ЗОНОВ КОМПЛЕКС ЗА ЗЕЛЕНИ И ЕКО-ОРИЕНТИРАНИ 

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 

СЗВ 2. ОБЩ ЗОНОВ КОМПЛЕКС ЗА ЗЕЛЕНИ И ЕКО-ОРИЕНТИРАНИ 

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, който обхваща 

следните две профилирани под-територии: 

2.1. Зона за зелени инициативи и устойчив растеж, включваща 

урбанизираните територии на с. Александрово, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. 

Дъбник, с. Медово (развитието им е свързано с териториалното им ситуиране по 

долината на р. Ахелой), със следните характеристики: 

с. Александрово: Селото се намира на 17 км източно от Несебър, между язовир 

Ахелой и язовир Порой, на надморска височина около 200 м. През селото преминава 

малка река. Селото е много малко. Характерно да него е много добрата 

комуникационна осигуреност. В селото има действащо читалище, църква, наличие на 

недвижими културни ценности, които в значителната си част само са регистрирани, но 

не са проучени. Землището на село Александрово попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - 

Директива за опазване на птиците. Селото не е включено в регистъра на зелените 

площи на Община Поморие - това е едно едни от най-малките населени места, в което 

изграждането и поддържането на големи публични озеленени площи би било 

неефективно и икономически нерентабилно. Има потенциал за развитие на селски 

туризъм с предлагането а специфичен туристически продукт. Положителна страна и 

същевременно потенциал за бъдещото му развитие са незасегнатите от строителството 

територии в землището. Наблюдава се интерес на нови инвестиционни намерения 

(поради изчерпан териториален ресурс на Поморие и Ахелой), удобни транспортно-

комуникационни връзки и най-близко до морските локации Ахелой и Поморие.  

Територията на Поморийска община е бедна по отношение на рудни полезни 

изкопаеми. Интерес за бъдещи проучвания представлява зона „Кармечия“, намираща се 

на 2,5 км югоизточно от с. Александрово, където са установени медни и полиметални 



367 

 

орудявания. Има потенциал да изпълнява второстепенна икономическа функция – 

селище, което има роля на „тил на крайбрежната зона“. 

с. Бата: Селото е разположено в разклоненията на Източна Стара планина. 

Намира се на 20 км северозападно от Черно море, на 23 км западно от гр. Поморие. 

Намира се на приблизителна надморска височина от 230 м. В землището на селото са 

открити останки от тракийско селище. В местността „Карабаил“ и „Кавакдере“ има 

останки от крепостта „Калето“ и параклис. До днес е запазена църквата „Св. Троица“, 

построена през 1906 г. Нематериалното културно наследство се съхранява чрез групите 

за автентичен фолклор към  читалището. През последните години се развива туризма и 

има нагласи за утвърждаване на селото като туристическа дестинация. Има потенциал 

да изпълнява второстепенна икономическа функция – селище, което има роля на „тил 

на крайбрежната зона“. 

с. Белодол: Селото се намира на 11 км от гр. Ахелой, на приблизителна 

надморска височина от 218 м. Селото е малко. Положителна страна и същевременно 

потенциал за бъдещото му развитие са незасегнатите от строителството територии в 

землището. 

с. Габерово: Село Габерово е разположено в Източна Стара планина, в нейните 

последни разклонения. Селото се намира на около 170 м надморска височина. 

Землището на село Габерово попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - Директива за 

опазване на птиците. Селото не е включено в регистъра на зелените площи - това е едно 

едни от най-малките населени места, в което изграждането и поддържането на големи 

публични озеленени площи би било неефективно и икономически нерентабилно. 

с. Дъбник: Селото се намира на 15 км западно от Несебър на надморска 

височина от 260 м. Развити са земеделието и животновъдството. Селото не е включено 

в регистъра на зелените площи - това е едно едни от най-малките населени места, в 

което изграждането и поддържането на големи публични озеленени площи би било 

неефективно и икономически нерентабилно. Положителна страна и същевременно 

потенциал за бъдещото му развитие са незасегнатите от строителството територии в 

землището.   

с. Медово: Селото се намира на хълмист склон със северно изложение, съвсем 

близо до връх Биберна над Каблешково, откъдето се твърди, че цар Симеон е 

наблюдавал и ръководел Ахелойската битка на 20 август 917-та година. Селото е 

разположено на надморска височина около 100 м. В землището на селото са открити 

термали извори.  Землището на село Медово попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - 

Директива за опазване на птиците. Има потенциал за развитие на различни форми на 

туризъм: балнеоложки, СПА и уелнес – използващ находищата на термоминерални 

извори в района на с. Медово. Има потенциал да изпълнява второстепенна 

икономическа функция – селище, което има роля на „тил на крайбрежната зона“ и да се 

превърне в туристическа дестинация. 
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2.2. Зона за екологични алтернативи, включваща урбанизираните територии 

на с. Горица, с. Гълъбец, с. Косовец, с. Порой, с. Страцин (развитието им е свързано с 

териториалното им ситуиране по долината на р. Хаджийска) и с. Козичино, със 

следните характеристики: 

с. Горица: Селото се намира на 25 км от град Несебър и на приблизителна 

надморска височина от 250 м. Землището на селото е около 39,4 кв. км. Землището на 

село Горица попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - Директива за опазване на птиците. 

Туристическите ресурси свързани с антропогенната дейност създават предпоставки за 

развитие на следните форми на туризъм: селски – базиран на елементите на 

нематериалното културно наследство, местните традиции фолклор и бит, съхранената 

автентична селищна среда. През последните години селото се развива като 

туристическа дестинация, има групи за автентичен фолклор към читалището. Природни 

дадености и забележителности са предпоставка за развитие на различни форми на 

туризъм: горски рекреационен туризъм (геомедицински туризъм и геотуризъм)- 

използващ специфичната геоложка среда, панорамни гледки и рекреационния 

потенциал на ландшафта с фокус в района на горите при с. Горица. 

с. Гълъбец: Селото се намира на 21 км северозападно от Несебър, край река 

Хаджийска. Надморската му височина е около 160 м. Развити са земеделието, 

животновъдството, овощарството и селския туризъм. На територията на селото има 

консервна фабрика. Туристическите ресурси свързани с антропогенната дейност 

създават предпоставки за развитие на следните форми на туризъм: селски – базиран на 

елементите на нематериалното културно наследство, местните традиции фолклор и бит, 

съхранената автентична селищна среда. Положителна страна и същевременно 

потенциал за бъдещото му развитие са незасегнатите от строителството територии в 

землището. 

с. Косовец: Селото се намира на 15 км североизточно от гр. Айтос на надморска 

височина от 270 м. Много малко село. Развити са земеделието, животновъдството и 

селския туризъм. Селото не е включено в регистъра на зелените площи - това е едно 

едни от най-малките населени места, в което изграждането и поддържането на големи 

публични озеленени площи би било неефективно и икономически нерентабилно. 

Положителна страна и същевременно потенциал за бъдещото му развитие са 

незасегнатите от строителството територии в землището.  

с. Порой: Селото се намира на 15 км северозападно от гр. Несебър на надморска 

височина от 90 м. Развити са земеделието, животновъдството и селския туризъм. 

Землището на село Горица попада в ЗЗ „ЕМИНЕ“ - BG0002043 - Директива за опазване 

на птиците. Към читалището има групи за автентичен фолклор към  читалището. 

Туристическите ресурси свързани с антропогенната дейност създават предпоставки за 

развитие на селски туризъм, базиран на елементите на нематериалното културно 

наследство, местните традиции фолклор и бит, съхранената автентична селищна среда. 

Налични са нови инвестиционни намерения (поради изчерпан териториален ресурс на 

Поморие и Ахелой) - селище с удобни транспортно-комуникационни връзки и най-

близко до морските локации Ахелой и Поморие. 
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с. Страцин: Селото се намира на 20 км северозападно от гр. Несебър на 

надморска височина от 130 м. Положителна страна и същевременно потенциал за 

бъдещото му развитие са незасегнатите от строителството територии в землището и 

възможностите за развитие на устойчиво биоземеделие.  

с. Козичино: Козичино е село в един от трите дяла на Източна Стара планина – 

„Коджа Балкан“. Селото се намира на приблизителна надморска височина от 350 м. 

Много малко, типично планинско село. Развити са земеделието, животновъдството, 

селски, ловен и екотуризъм. В него няма развити промишлени дейности и зони за труд. 

Има висока концентрация на недвижими културни ценности. Неговото 

местоположение и значителна изолираност от останалите населени места от общината, 

както и предимно планинския релеф в землището не предполагат развитие: слаба 

комуникационна обезпеченост. Същевременно, Козичино има потенциали за развитие 

на разнообразни форми на алтернативен туризъм. Те са свързани с планинския 

характер на релефа (планински туризъм, пешеходен и вело туризъм, екстремен 

туризъм, ловен туризъм), екологично чистата околна среда (еко туризъм), съхранената 

автентична селищна среда (селски туризъм), специфичното за селото нематериално 

културно наследство, свързано с уникалните и много добре запазени фолклорни 

традиции, облекло и говор на местната еркечка общност (културно-познавателен 

туризъм). Като цяло, село Козичино се развива изолирано от останалите населени места 

на територията. Това спомага за опазване на неговата специфика и автентичност, но в 

същото време възпрепятства цялостното му социално-икономическо развитие. 

Инвестициите през последните години са насочени главно към развитие на туризма: 

Семеен хотел „Вятърната мелница“ (с. Козичино), Международен пленер – живопис, 

който се провежда в с. Козичино през юни и др.  
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ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И 

ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА 

РАЗВИТИЕ 
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Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО и 

представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически 

предложения. Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните 

идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, 

обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово 

управление и предвиден синергичен ефект. 

 

Описание на прилагания интегриран подход  

 

При разработване на стратегическата част на ПИРО е приложен интегриран 

подход за планиране на регионалното и пространственото развитие на общината, 

чрез който се постига обвързване между целите и приоритетите се постига 

съгласуваност с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на 

общината, мрежата от населени места и отделните сектори, залегнали в устройствените 

планове за развитие на територията. 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 

плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и 

техническа помощ за изпълнението му. 

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по 

съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по 

териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 

предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща комплекс от 

дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, публично-

частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от други 

източници.  

При изготвянето на програмата за реализация към ПИРО – Поморие 

интегрираният подход за планиране на регионалното и пространствено развитие е 

налице чрез спазване на принципа за партньорство при дефинирането на основните 

проектни предложения чрез участието на заинтересованите лица при тяхното 

определяне; предвидените мерки са с конкретно пространствено измерение 

(изключение са мерките с хоризонтален характер, които носят ползи за цялата 

територия на общината). Мерките, заложени в програмата за реализация, са 

приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с 

индикативни източници на финансиране. Те представляват ангажимент от страна на 

общината и следва да бъдат реалистично постижими. Мерките са оформени след 

идентифициране на отделните проектни идеи, което от своя страна е постигнато чрез 

комуникация между заинтересованите страни и община Поморие. 

Основни компоненти на програмата за реализация са описание на интегрирания 

подход и включени мерки, представени в частта цели и приоритети и в табличен вид по 

образеца на Приложение №1 към плана.  

Съгласно Методическите указания на МРРБ неразделна част на Програмата за 

реализация е Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение № 1А), изготвен по 
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образец от Методическите указания. Той може да се изготви по-късно, при 

актуализация на програмата за реализация на плана. Проектите включени в 

Приложение № 1А следва да се реализират приоритетно, но за да бъдат включени в 

него е необходимо общината да има известна степен на проектна готовност и общината 

заедно с партньорите да е преценила, че съответният проект е от особена важност за 

развитието ѝ. Важен и обективен фактор за определяне на приоритетните проекти е 

възможността за определяне на източникът за финансиране, което към изготвяне на 

настоящия момент е индикативно. За постигане на реалистичност, обективност и 

изпълнимост на ПИРО, се прилага възможността Приложение №1А да бъде добавен 

по-късно, при актуализация на програмата за реализация на плана. Включените в 

списъка проекти следва да бъдат тясно обвързани с ключовите приоритети за развитие, 

а в програмата за реализация да бъде обоснован приносът им към тях. Съгласно ППЗРР 

при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от ЕС се актуализира и програмата за реализация 

към ПИРО. Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се 

включват при спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от 

комуникационната стратегия. 

 

 

Вж. Приложение № 1 Програма за реализация на ПИРО на община 

Поморие за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности 
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ЧАСТ VІ. МЕРКИ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  
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В тази част от ПИРО на Община Поморие е описана връзката между 

идентифицираните в анализите рискове и проблеми, формулираните цели и приоритети 

в стратегическата част на документа и идентифицираните в програмата за реализация 

мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите 

промени. 

 

6.1. Изменение на климата: общ контекст 

 

През последните 100 години е регистрирано глобално увеличаване на скоростта 

на затопляне на океана и на земната атмосфера. В научната общност съществува 

консенсус, че основният двигател на изменението на климата е парниковият ефект. 

Някои газове в земната атмосфера пропускат слънчевата радиация, която затопля 

земната повърхност, но спират излъчването на тази енергия обратно  в космоса и така 

причиняват глобално затопляне. 

Тези, т.нар. „парникови газове“ се натрупват в атмосферата по естествен път, но 

човешката дейност увеличава концентрациите на някои от тях в атмосферата, по-

специално: въглероден диоксид (CO2), метан, азотен оксид и флуорни газове. 

Според данни от IPPC (Между-правителствен панел по климатични промени) е 

налице стабилна тенденция към покачване на концентрацията на CO2 като нараства и 

скоростта на увеличение от 0.7 ppm година до 2.00 ppm на година. 

Увеличението на средната температура на земната атмосфера с 2°C в сравнение 

с температурата в доиндустриалните времена е свързана със сериозни отрицателни 

въздействия върху природната среда и човешкото здраве и благосъстояние, 

включително много по-висок риск от настъпване на опасни и евентуално 

катастрофални промени в глобалната среда. Поради тази причина международната 

общност призна необходимостта затоплянето да се поддържа в рамките на 2°C и да 

продължи усилията си да го ограничи до не повече от 1,5°C. 

Решения на проблемите, свързани с изменението на климата трябва да бъдат 

търсени в две основни посоки: смекчаване и адаптиране към изменението на климата. 

• Смекчаване на изменението на климата: Смекчаването на изменението на 

климата цели най-вече намаляване на емисиите на парникови газове, като най-

важен фактор за изменението на климата. Стратегиите за смекчаване включват 

както цели и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове (напр. 

преход от въглеродни горива към ВЕИ), така и решения свързани с увеличаване 

на погълнатите парникови газове (чрез технологични процеси за улавяне и 

свързване на въглерод или трайното му свързване в растителна биомаса). 

• Адаптиране към изменението на климата: Адаптацията представлява процес 

или система от действия и мерки, целящи намаляване уязвимостта на 

природните и човешките системи срещу действителните или очакваните ефекти 

от изменението на климата. Предвид многостранните въздействия от 
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променящия се климат върху обществото и природните ресурси, адаптацията 

трябва да бъде планирана в много аспекти и да обхване почти всички 

икономически сектори и сфери на живота ни.  

 

Смекчаването и адаптацията са тясно свързани помежду си, въпреки че те често 

се разглеждат като отделни теми или области на политиката. 

 

6.2. Национална политика и законодателство в областта на 

изменението на климата 

 

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и 

европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на 

климата и адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат интегрирани в 

процеса на планиране на регионалното и пространствено развитие като бъдат 

съобразени с характерните особености и проблеми на всеки регион, област или община. 

Основната цел е да се определи до колко и по какъв начин процесите на регионалното и 

пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на 

живот в определена територия, какви са основните проблеми и възможните мерки за 

тяхното решаване, какви дейности и съответно ресурси ще бъдат необходими за това 

през съответния период на планиране. 

При разработването на ПИРО за периода 2021-2027г. е взета под внимание 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 

приета с Решение на МС №621 от 25 октомври 2019г. Рамковият документ очертава 

стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на 

климата на национално и секторно равнище в периода до 2030г., дефинира възможни 

мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните промени и за 

подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите 

системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от 

изменението на климата. В Плана за действие са предложени конкретни дейности по 

сектори, като е включена информация за техния приоритет, показатели за изпълнение, 

отговорни институции, партньори и т.н. и които биха могли да залегнат в ПИРО. 

Изготвянето на ПИРО е съобразено със стратегическите документи на Басейнова 

дирекция Черноморски район - Плана за управление на речните басейни и Плана за 

управление на риска от наводнения, като са изведени релевантни за територията на 

община Поморие мерки, чрез осигуряване на съгласуваност с всички други приложими 

планове и програми в областта на опазването на околната среда или адаптацията към 

изменението на климата, разработени на национално, областно или общинско ниво. 

Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и 

приоритети и имат конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация. 
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В Програмата за реализация на ПИРО мерки за адаптиране към климатичните 

промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е отчетена спецификата на 

територията. Изпълнението на посочените мерки са отразени в конкретни проекти, 

които са съотнесени към мерките в ПИРО и съответно са обвързани със системата от 

индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на действие на документа. 

 

Националната политика в областта на изменението на климата е очертана в 

Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, и Националната 

стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 2030 г. 

Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република 

България 2021 - 2030 г. е изготвен в съответствие с чл. Чл. 8 от Закона за ограничаване 

изменението на климата (ЗОИК). С цел осигуряване на координиран и съгласуван 

подход в целия ЕС и изпълнение на стратегията на Енергийния съюз, всяка държава 

членка беше длъжна да представи на Европейската комисия) проект на своя 

Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 31.12.2018 г. и 

окончателен Интегриран план до 31.12.2019 г. 

С ИНПЕК се определят основните цели и мерки за осъществяване на 

националните политики в областта на енергетиката и климата, в контекста на 

европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката. 

Основните цели, заложени в ИНПЕК са: 

• стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 

• развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; 

• намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 

• гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители. 

 

Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат обобщени, 

както следва: 

• повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на 

енергийни ресурси; 

• развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар; 

• използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, 

капацитета на мрежите и националните специфики; 

• повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика; 

• защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги. 
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Интегрираният план е съобразен с основните стратегически документи на 

европейско и национално ниво, както и с препоръките, отправени от Европейската 

комисия в процеса на неговото разработване. 

Съгласно плана, приносът на България за постигане на целите на Европейския 

съюз до 2030 г. включва: 

• Национална цел за дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на 

енергия до 2030 г. – 27,09%; 

• Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата 

прогноза PRIMES 2007 – 27,89%;  

• Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с базовата 

прогноза PRIMES 2007 – 31,67%; 

• Национална цел в сектор Земеползване, промените в земеползването и горското 

стопанство, съгласно Регламент (ЕС) № 2018/841 – за периодите 2022-2025 г. и 

2026-2030 г. емисиите на ПГ да не надхвърлят поглъщанията, изчислени като 

сбора на общите емисии и на общите поглъщания на нейна територия общо във 

всички отчетни категории площи (No-debit commitment); 

• Ниво на междусистемна електроенергийна свързаност – 15%. 

 

ИНПЕК определя цели и мерки, следвайки основните измерения на политиката 

на ЕС в областта на енергетиката и климата: 

• Декарбонизация 

• Енергийна ефективност 

• Енергийна сигурност 

• Вътрешен енергиен пазар 

• Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност 

 

НПЕК интегрира мерки от Третия национален план за действие по изменението 

на климата 2013-2020, които следва да бъдат продължени до 2030 г. 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата 

(НСАИК) и План за действие до 2030 г. са изготвени в съответствие с чл. Чл. 9. (1) от 

ЗОИК. В голяма степен стратегията се основава изготвените по-рано Анализ и оценка 

на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните 

промени (МОСВ 2014), използвайки и актуализирайки информацията, анализите и 

препоръките от деветте секторни доклада за оценка, Доклада за оценка на управлението 

на риска при бедствия, както и Доклада за макроикономическите последици от 

изменението на климата. Обобщена рамка на структурата и логиката при изготвянето 

на НСАИК и Плана за действие са представени на Фигура 6.2.1.  
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Фигура VI.2.1. Обобщена рамка на структурата на НСАИК и План за действие 

 

 

Анализите на силни страни, слаби страни, възможности и заплахи (SWOT) и на 

политически, икономически, социални и технологични аспекти (PEST), предприети за 

целите на стратегията, разглеждат съответните проблеми в българския контекст и 

предоставят основа за определяне на общите стратегически цели за адаптиране към 

изменението на климата за страната. Те са формулирани както следва: 

• Приобщаване и интегриране на АИК. Това включва подобряване на политиките 

за адаптиране и включването на съображенията за адаптация в съществуващите 

национални и секторни планове и програми. 

• Изграждане на институционален капацитет за АИК. Това включва изграждане 

на експертни знания, обучение, база от знания, мониторинг и изследвания, за да 

се осигурят и подкрепят действията за адаптиране. 

• Повишаване на осведомеността относно АИК. Това включва повишаване на 

образованието и осведомеността на обществеността по въпросите, свързани с 

АИК и необходимостта от действия за адаптиране, които да бъдат изпълнени в 

България, за да се постигне  обществена подкрепа и участие в политиките и 

действията, свързани с адаптацията. 

• Изграждане на устойчивост към изменението на климата. Това включва 

укрепване управлението на инфраструктурата и материалните активи и защита 

на природните богатства като обхваща инфраструктурата на водната система, 

инфраструктурата за енергоснабдяване, както и защита и подобряване на 

екосистемните услуги (вкл. тези, предоставяни от горските ресурси). 

 

В Плана за действие са предложени конкретни дейности по сектори, като е 

включена информация за техния приоритет, показатели за изпълнение, отговорни 

институции, партньори и т.н. Обхванати са специфично следните сектори: селско 

стопанство, горско стопанство, биологично разнообразие и екосистеми, води, 

енергетика, транспорт, градска среда, здравеопазване, туризъм и управление на риска 

от бедствия (като хоризонтална тема).  
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6.3. Особености на Черноморския регион 

 

Териториално община Поморие попада в подрайон Бургас, съгл. климатичната 

подялба на Българското черноморско крайбрежие. 157 

Бургаски район се характеризира с по-високи средногодишни и зимни 

температури и известно намаляване на скоростта на вятъра в сравнение със северните 

райони. При валежите е налице смесване на умереноконтиненталното със 

средиземноморското климатично влияние. Частта между Созопол, Бургас и Поморие 

има най-продължителния период с температури над 15 и 18°С – съответно 164 и 146 

дни, важно обстоятелство за развитие на рекреационната дейност и отглеждане на 

топлолюбиви култури. 

 

Климатични промени 

Сред най-важните предизвикателства пред бъдещото развитие на Черноморския 

регион е адаптацията към очакваните глобални климатични промени. По данни на 

НИМХ филиал Варна за периода 1991-2011 г. за станция Варна са настъпили промени в 

температурите и валежите. 

Общо 14 години от последните 20 са с по-висока средна годишна температура от 

климатичната норма, която е 12°С. Най-топла е 2007 г., а най-хладна 1996 г. Най-

ниската температура за последните 20 години е измерена през зимата на 25 януари 2010 

г. -17,8 °С, а най-високата е 40°С през лятото на 2004 и 2007 г. В сравнение с 

предходните години, летата и зимите стават все по-топли, а есента по-хладна. 

В района на гр. Варна годишните количества на валежите се колебаят между 300 

и 700 mm. За последните 20 години, преобладават тези с по-големи количества от 

климатичната норма – 474 mm. Валежите са разпределени неравномерно през годината, 

като обратно на очакваното, вместо през пролетта, най-много вали през есента, особено 

през септември. Максималният денонощен валеж е 103 mm, измерен на 18.10.2011 г. В 

същия месец е и максималната месечна сума от 212 mm. 

След анализа на снежната покривка и дните със сняг за последните 20 зимни 

сезона за гр. Варна, подреждането е следното: Най-снежна зима е 2009-2010 г., 

следвана от 2001-2002 г., 2004-2005 г. и т.н. Зимата на 2006-2007 г. е с най-

незабележима и незначителна снежна покривка. Най-дебел сняг от 50 cm е измерен 

през февруари 2005 г. 

Извършеното климатично моделиране по райони за басейново управление по 

два сценария – „оптимистичен“ (RCP4.5) и „песимистичен „(RCP8.5) за очаквано 

изменение на средните температури и количество валежи за три периода: първи период 

 
157 Морски пространствен план на Република България 2021-2035, особености и климат на черноморския 

регион 
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с хоризонт 2027 г., втори период 2021-2050 г. и трети – 2071-2100 г. показва повишена 

уязвимост на Черноморието от засушаване и суши, екстремни температури, горещи 

вълни и наводнения. В резултат от климатичните промени се очаква да нараснат 

случаите с интензивни валежи, които предизвикват внезапни наводнения и щети на 

фона на общото затопляне и засушаване в региона. Моделите показват нарастване на 

количеството на валежите с големи регионални различия. 

Райони, подложени на най-силно потенциално въздействие 

За приетия в ПУРБ за БДЧР работен сценарий на климатични промени - RCP 8.5 

с плавно нарастващи емисии на парникови газове във времето (най-песимистичен 

сценарий), прогнозираните тенденции за изменението за оттока по сезони, проявени 

като най-интензивни за периода 2071-2100 г., са следните: В района на Мандренски и 

Южнобургаски реки, р. Велека и р. Резовска прогнозата за изменение на оттока е 

пролетният отток да намалее до 30%, летният до -35%. Очаква се есенният отток да се 

увеличи до 9%, а зимният до 48%.  

Съгласно подхода за оценка на въздействието от изменението на климата върху 

количественото състояние на подземните води е определен от Басейнова дирекция 

процент на намаляване на средномногогодишното подхранване на подземните водни 

тела (ПВТ) на 20%. Очаква се през първите два прогнозни периода (2013-2042 и 2021-

2050 г.) известно увеличение на естествените ресурси на подземните води – свързано 

главно с известно нарастване на валежите. За двата прогнозни периода резултатите са 

много близки тъй като тези два времеви периода в по-голямата си част се припокриват. 

Увеличението се отнася и за двата климатични сценария (CRP4.5 и CRP8.5).  

През третия прогнозен период (2071-2100 г) се очертава намаление на 

ресурсите– свързано не толкова с намаляване на валежите, колкото с нарастване на 

евапотранспирацията (поради по-високите температури). Намалението е почти 

повсеместно и се наблюдава и при двата климатични сценария. 

 

6.4. Планиране на мерки за ограничаване изменението на климата и 

мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на 

риска от бедствия в община Поморие 

 

Сектор „Селско стопанство“ 

 

Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на 

селското стопанство; първите негативни въздействия вече са реалност - по-дълги 

засушавания, горещи вълни, интензивни валежи и наводнения. Екстремните 

метеорологични явления и постепенните климатични промени могат да окажат силно 

въздействие върху добивите и качеството на продукцията. Секторът на селското 

стопанство е силно уязвим от въздействието на изменението на климата като източник 
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на адекватна храна, стълб за икономически растеж, доставчик на еко-системни услуги и 

на поминък за селското население. 

Мерки за ограничаване/адаптация 

− Мерки за намаляване на почвената ерозия и подобряване на 

почвеното здраве, мерки за опазване на почвената влага, подобряване и 

оптимизиране на ротациите на културите чрез избор на сортове или 

разновидности. 

− Подобряване на здравето на екосистемите чрез включване на 

практики като биологично земеделие и устойчиво управление на земите, които 

повишават устойчивостта, като същевременно намаляват емисиите. 

− В областта на животновъдството фокусът е върху повишаване на 

капацитета за адаптиране както чрез развъждане, така и чрез управление на 

водите, като същевременно се подобрят производствените практики, които 

могат да доведат до намаляване на емисиите от добитъка, доходите на 

земеделските производители и по-голяма продоволствена сигурност. 

 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 

 

Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични 

явления се очаква да окажат въздействие на всички нива на голямото биологично 

разнообразие и съществуващите екосистеми в общината. Климатични промени и 

екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива на 

биоразнообразие: генетично, видово и еко-системно. 

 

Сектор „Енергетика“ 

 

Екстремните промени в климата представляват значителен проблем за 

енергийната сигурност не само поради прякото въздействие върху инфраструктурата и 

енергоразпределението, но и поради последващото въздействие върху други сектори и 

области, вкл. продоволствената сигурност и здравето. 

Община Поморие има целенасочена политика за насърчаване и устойчиво 

използване на местния ресурс от ВЕИ, вкл. ефективно използване на минералната вода, 

които са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за 

развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти 

в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво 

развитие.  
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Мерки за ограничаване/ адаптация 

• Използването на възобновяемата енергия, въвеждането на мерки за енергийна 

ефективност на съществуващия сграден фонд се очаква да доведат до 

смекчаване на последиците върху енергийния сектор и да има съпътстващи 

ползи, като например подобрено качество на въздуха от увеличаване на 

енергията от възобновяеми източници и по-добър достъп до енергия. 

• Изпълнение на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Поморие за 

периода 2014 - 2024 г. 

 

Сектор „Гори“ 

 

Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, 

по-топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на 

екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър 

сняг и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще 

увеличат атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще 

причинят сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. В бъдеще 

те може да допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване 

способността на горите да фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот в 

България чрез намаляване възможностите за изпълняване на ценни екосистемни 

услуги. 

 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

• Предотвратяване деградацията на почвите, подобряване опазването на 

биологичното разнообразие, повишаване производителността на ресурсите, 

както и подобряване на горското стопанство като икономическа дейност и 

потенциално важен източник на доходи. 

• Разработване на Програми за залесяване и повторно залесяване, които дават 

възможност да се запази един от най-важните природни ресурси, но също така 

да се предотврати ерозията на почвата и следователно да се намали рискът от 

наводнения и свлачища. 

• Агролесовъдството е интегрирана система, съчетаваща земеделието и горското 

стопанство, за създаване на продуктивни и устойчиви системи за земеползване 

чрез отглеждане на дървета и храсти покрай или между пасищата или полетата. 

Когато се прилагат правилно, агролесовъдните системи допринасят за 

адаптиране, включително защита от наводнения, повишен капацитет за 

задържане на вода, като същевременно генерират ползи от действия за 

смекчаване на последиците като съхранение на въглерод и намаляване на 

загубата на органични вещества в почвата. 
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Сектор „Транспорт“ 

 

Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните 

събития в България са резултат от наводнения и свлачища и срутища. Най-уязвими са 

Републиканската пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, 

пътища и инфраструктура за обществен транспорт). 

Транспортът оказва негативно въздействие върху качеството на секторите 

градска среда, човешко здраве, туризъм и биологично разнообразие и екосистеми. 

 

Сектор „Градска среда“ 

 

Градовете и селата са изпитали средно годишно повишаване на температурата и 

увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени от бури или градушка и 

свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили значителни щети през 

последните години. Градската среда в България е уязвима и е изложена на значителен 

риск от бъдещите климатични промени. Тези рискове се изострят от остарялата и често 

неадекватна инфраструктура както в големите, така и в малките населени места и от 

големия дял на застаряващото население, предимно с ниски доходи и под прага на 

бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото осъзнаване на проблемите, 

причините за тях и евентуалната им превенция и управление както сред лицата, 

отговорни за вземането на решения, така и сред широката общественост. 

 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

• Увеличаването на зелените площи осигурява намаляване на „топлинните 

острови“, увеличава капацитета за поемане на дъждовните води и подобрява 

качеството на въздуха и отдиха. 

• Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците осигурява 

потенциал за производство на биогаз и торове, които могат да увеличат 

селскостопанските добиви, както и да намалят емисиите на метан в атмосферата. 

• По-доброто управление на отпадъците води също така до повишаване 

ефективността на ресурсите с широко положително въздействие върху 

материалните потоци. 
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Сектор „Води“ 

 

Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за 

водния сектор. Очаква се в районите, които използват подземни водни източници, да 

има по-малък риск от засушаване в резултат на недостиг на вода, поради наличието на 

подземни води, и бавния растеж на промишлените и селскостопанските дейности.  

 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

• Обновяване и поддържане инфраструктурата за водоснабдяване, канализация, 

мелиорация, които към момента са в техническа готовност за справяне с 

изменението на климата. 

• Повишаване готовността на човешкия фактор, оператор или ползвател за 

справяне с възникването на природни рискове, защото населението и 

операторите на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с добри 

практики при наводнения и суши и следователно са силно уязвими. 

 

Таблица VІ.1. Мерки за смекчаване на изменението на климата 

МЕРКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА 

Цел / сектор Политики / мерки Мярка в ПИРО 

Измерение „Декарбонизация“ 

Сектор „Транспорт“ 

Ускорено разгръщане на 

инфраструктурата за 

зареждане на 

електрически и 

хибридни автомобили 

Мярка 2.2. Подобряване 

качеството на атмосферния 

въздух и питейните води 

Насърчаване на 

използването на 

хибридни и 

електрически превозни 

средства, в съответствие 

с Третия национален 

план за действие по 

изменението на климата 

(мярката трябва да бъде 

продължена до 2030 г.) и 

в съответствие със 

Мярка 4.3. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

подобряване пътната 

инфраструктура в подкрепа 

на икономическото развитие 

и трудовата миграция в 

региона 
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стратегическите планове, 

предоставени от 

Министерството на 

транспорта 

Рехабилитация и 

модернизация на 

съществуващата пътна 

инфраструктура за 

осигуряване на 

оптимална скорост и 

оптимални режими на 

управление на 

автомобилните 

двигатели 

Мярка 4.3. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

подобряване пътната 

инфраструктура в подкрепа 

на икономическото развитие 

и трудовата миграция в 

региона 

Сектор „Управление на 

отпадъците“ 

Продължаване и 

увеличаване на 

разделното събиране на 

„зелени“ отпадъци в 

общините 

Мярка 2.3. Устойчиво 

управление на битовите 

отпадъци 

Мярка 1.2. Устойчива 

местна икономика чрез 

зелени инвестиции 

Изграждане на общински 

съоръжения за 

оползотворяване на 

биоразградими 

отпадъци, с 

производство на енергия 

и компост 

Мярка 2.3. Устойчиво 

управление на битовите 

отпадъци 

Мярка 2.5. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

регионално управление на 

отпадъците и природните 

рискове 

Сектор „Земеползване, 

промяна в земеползването 

и горско стопанство“ 

Увеличаване на площта 

за градски и крайградски 

паркове и зелени зони 

Мярка 2.4. Интервенции 

срещу климатичните 

промени 

Увеличаване на 

плътността в изброените 

природни и изкуствени 

насаждения 

Мярка 2.5. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

регионално управление на 

отпадъците и природните 

рискове 

Измерение „Енергийна ефективност“ 

Мерки по енергийна Инвестиции в Мярка 2.4. Интервенции 
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ефективност и 

възобновяеми източници 

по Механизма за 

възстановяване и 

устойчивост, Структурни 

фондове, национални и 

международни програми 

за периода 2021 – 2027 г. 

енергийната ефективност 

на сгради (публични, 

жилищни и 

промишлени), 

инвестиции в 

енергоспестяващо 

осветление 

срещу климатичните 

промени 

Поетапно изваждане от 

употреба на 

отоплителните уреди на 

твърдо гориво, които не 

отговарят на изискванията 

на Регламентите за 

екодизайн (ЕС) 2015/1185 

и (ЕС) 2015/1189 и 

замяната им с други 

средства за отопление 

Подмяна на 

отоплителните уреди на 

твърдо гориво на 

домакинствата 

Мярка 2.2. Подобряване 

качеството на атмосферния 

въздух и питейните води 

 

Таблица VІ.2 Мерки за адаптация към изменението на климата 

МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Сектор / 

Оперативна цел от 

НСАИК и План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

Сектор „Селско стопанство“ 

Адаптиране на селско-

стопанската 

производителност 

(култури) 

Разработване на 

подходящи напоителни 

системи 

Мярка 1.2. Устойчива 

местна икономика чрез 

зелени инвестиции 

Отглеждане на култури, 

адаптирани към климата 

Мярка 1.2. Устойчива 

местна икономика чрез 

зелени инвестиции 

1.2.1. Група проекти за 

развитие на екологично 

чисти производства, 

биоземеделие и скъсяване 
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веригите на доставки 

Сектор „ Биологично разнообразие и екосистеми“ 

Привеждане в 

съответствие на 

стратегическото 

планиране и прилагащото 

законодателство 

Обвързване на вземането 

на решения, ресурсите и 

финансирането с 

ефективната оценка на 

подобреното състояние 

на екосистемата 

Мярка 2.1. Опазване на 

биологичното разнообразие 

и екосистемите 

 

Устойчиво използване на 

съществуващите 

екосистемни услуги 

Възстановяване на 

екосистемите - 

дългосрочна бизнес 

възможност 

Мярка 1.2. Устойчива 

местна икономика чрез 

зелени инвестиции 

Местно развитие и 

равнопоставен достъп до 

екосистемните услуги 

Мярка 1.5. Подобряване на 

инвестиционния климат и 

предприемаческата 

екосистема за местен 

икономически растеж 

Сектор „Енергетика“ 

Подобряване 

на енергийната 

ефективност в 

сградите и 

промишлените 

системи 

Предприемане на 

допълнителни усилия за 

мотивиране на крайните 

потребители на енергия за 

осъществяване на мерки за 

спестяване на енергия 

(домакинства и 

промишленост) 

Мярка 2.4. Интервенции срещу 

климатичните промени 

Сектор „Гори“ 

Устойчиво управление на 

процесите на възобновяване и 

увеличаване на площта и 

дървесния запас на горските 

територии 

Възстановяване на горски 

територии силно засегнати от 

природни нарушения или 

съхнене, и залесяване с цел 

подобряване на защитните 

функции на гората по 

отношение на водите и 

почвите 

Мярка 2.5. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

регионално управление на 

отпадъците и природните 

рискове 

Сектор „Транспорт“ 

Преглед и усъвършенстване на 

експлоатацията и 

Разработване и прилагане на 

програма за укрепване на 

устойчивостта на пътната 

Мярка 4.1. Оптимизиране на 

градско-селските връзки, 

териториалната свързаност и 
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поддържането мрежа към екстремни 

метеорологични явления 

достъпност 

Мярка 4.3. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

подобряване пътната 

инфраструктура в подкрепа на 

икономическото развитие и 

трудовата миграция в региона 

Сектор „Градска среда“ 

Технологии / Строителство - 

Прилагане на нови Еврокодове 

и технически норми в 

планирането, проектирането, 

строителните технологии и 

материали 

Подобряване на надзора на 

строителството и 

поддръжката, мониторинга и 

контрола от страна на 

компетентните органи, както 

и на системите за Общо 

управление на качеството за 

проекти и строителство чрез 

сертифициране за устойчиво 

строителство 

Хоризонтално интегриране в 

други мерки  и инвестиционни 

проекти от програмата за 

реализация на ПИРО. 

Насърчаване на зелено, 

интелигентно и иновативно 

планиране, проектиране и 

сертифициране на градове, 

сгради и технологии 

Сектор „Води“ 

Адаптиране на 

експлоатацията 

Включване на мерките за 

адаптация към 

изменението на климата 

в плановете за развитие 

на инфраструктурата във 

водния сектор 

Мярка 2.2. Подобряване 

качеството на атмосферния 

въздух и питейните води 

 

Таблица VІ.3. Мерки за адаптация към изменението на климата 

МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

Сектор / 

Оперативна цел от 

НСАИК и План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

Линейна инфраструктура 
Почистване и 

брегоукрепителни 

Мярка 2.4. Интервенции 

срещу климатичните 
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за защита от наводнения дейности/мерки за 

постоянна защита 

промени 

 

Таблица VІ.4. Мерки за адаптация към изменението на климата 

ДРУГИ МЕРКИ 

Сектор / 

Оперативна цел от 

НСАИК и План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

Зелена инфраструктура 

Екосистемни решения 

за адаптация към 

изменението на 

климата 

Мярка 2.2. Подобряване 

качеството на 

атмосферния въздух и 

питейните води 
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ЧАСТ VIІ. НЕОБХОДИМИ 

ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 
 

; 
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Град Ахелой 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на ПИРО. 

 

Системата за наблюдение 

 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. Системата 

за наблюдение обхваща: 

• източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране 

на информация; 

• индикаторите за наблюдение; 

• органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

• системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната 

статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, 

регионални и местни източници на информация. 

 

Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община 

Поморие 

 

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е 

Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите 

органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по 

наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета 

на общината или със средства от фондовете на Европейския съюз. 
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Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението 

на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад. 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на ПИРО 

 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява 

от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се изготвя и 

внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща 

година. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в 

интернет. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и 

последващата оценка на плана. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, 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 плана за интегрирано 

развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на 

тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 



394 

 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за 

отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана 

за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметските наместници, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

 

Изменение и актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея 

 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в 

ППЗРР, в т.ч.: 

• при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

• в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

• при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да 

бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. 

Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към 

нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването на 

допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027г. 

или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на 

програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни 

идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. 

Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в 

програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към 

постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на 

интегриран подход. 
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Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за 

реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се 

извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките 

от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

 

Наблюдението и оценката на ПИРО се осъществява, в съответствие с 

разпоредбите на ППЗРР. Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на ПИРО 

извършва междинната и последващата оценка на изпълнението. 

 

Междинната оценка включва158: 

 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

Междинната оценка се извършва в средата на периода на действие на ПИРО. На 

базата на така посоченото нормативно основание е предвидено междинната оценка на 

ПИРО Поморие да бъде извършена през 2024 година. 

 

Последващата оценка включва159: 

 

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. Оценка на общото въздействие; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след 

изтичането на периода на действие на ПИРО, т.е. до края на 2028г.  

 
158 чл. 33 (2) от ЗРР 
159 чл. 34 (2) от ЗРР 
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Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет 

доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие. 

Докладите се публикуват на страницата на общината в интернет и на 

портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

 

Индикатори за наблюдение 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. 

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат, 

проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, 

измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. 

Двата вида индикатори са въведени в следствие на предписанията от „Методическите 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027г.“. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2021-2027г.160  

Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана 

информационна основа в България и наличните данни в община Поморие. Така могат 

да бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще 

бъде основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, 

междинната и последващата оценка на плана. 

По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е 

разработена система за наблюдение, оценка и актуализация, 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 

въвлеченото звено. Ключовите събития са точно разположени във времето, за да се 

въведе управляема система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен 

е начинът за 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 ПИРО, когато това е необходимо. 

Приложение № 3. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на 

ПИРО на община Поморие за периода 2021-2027 г.  

 
160 Бележка: Списък на общите индикатори, съгласно проектите на Регламенти на ЕС за периода 2021-

2027 г., е представен в Приложение № 3а към настоящите Методически указания. 

http://www.strategy.bg/
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ЧАСТ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Поморие за периода 2021-2027 г.: описание на 

предвидените мерки и дейности 

 

Програма за реализация на ПИРО на община Поморие за периода 2021-2027 г. : 

описание на предвидените мерки и дейности 

Приоритет Мярка 

Дейност /  

проектна  

идея* 

Кратко описание 

Територия /  

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката  

Визия за развитие 

2х2 трансформация на община Поморие:  

* Икономическа трансформация х2: 

- трансформация към устойчива синя икономика в икономическите дейности, базирани на морето и в тези, свързани с морето, и  

- трансформация към по-устойчива, технологична и дигитална зелена икономика 

* Човеко-ориентирана трансформация х2: 

- Трансформация към по-социално справедлива за повишаване качеството и стандарта на живот и задържане на човешкия капитал;  

- Трансформация към по-свързана и достъпна за удовлетворяване нуждите на трудовата миграция, оптимизиране на градско-селските връзки, териториална 

свързаност и достъпност 

Стратегическа цел 1. Икономическа трансформация на община Поморие към по-устойчива, технологична и 

дигитална синя и зелена икономика за развитие и конкурентоспособност на територията 

Приоритет 1. Ускоряване развитието на индустриите от синята и зелената икономика, и свързаните с тях услуги, за икономическа трансформация 

на община Поморие в по-устойчива и конкурентоспособна чрез оползотворяване потенциала на местните природни ресурси и културно 

многообразие (с фокус – крайбрежен туризъм и селско стопанство) 
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Приоритет 1 

Мярка 1.1. 

Устойчива 

местна 

икономика 

чрез сини 

инвестиции  

1.1.1. Група 

проекти за 

устойчиво 

рибарство в 

Черно море 

1.1.1.1. Проекти за 

укрепване на 

икономически, социално и 

екологично устойчиви 

риболовни дейности и 

структуриране на сектора, 

вкл. подобряване на 

инфраструктурата на 

рибарските пристанища, 

местата на разтоварване и 

лодкостоянките, с цел да 

се улесни разтоварването 

и съхранението на 

нежелания улов (вж. най-

отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  

Приоритет 1     

1.1.1.2. Проекти, 

обхващащи интервенции и 

инвестиции в техника и 

съоръжения за 

разтоварване и 

съхраняване на улова на 

сушата (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  

Приоритет 1     

1.1.1.3. Проекти, 

обхващащи интервенции и 

инвестиции в селективни 

риболовни уреди с ниско 

въздействие върху 

рибните популации (вкл. 

винтери, използване на 

GPS координати на 

хрилните мрежи за 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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превенция от призрачен 

риболов) - (вж. най-

отдолу в забележка) 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

инвестиции 

Приоритет 1     

1.1.1.4. Проекти за 

инсталиране върху 

риболовните уреди на 

устройства и системи за 

отблъскване на 

китоподобни видове 

(пингъри и PAL 

устройства) - (вж. най-

отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  

Приоритет 1   

1.1.2. Група 

проекти за 

устойчиви 

дейности, 

свързани с 

аквакултурите, 

преработката и 

маркетинга на 

продукти от 

риболов и 

аквакултури 

1.1.2.1. Проекти за 

подпомагане на сектора на 

аквакултурата (вкл. 

марикултурата) в посока 

по-конкурентоспособен и 

устойчив, и подобряване 

на екологичните и 

климатичните резултати, 

вкл. добавяне на стойност 

към производството на 

аквакултури чрез 

извършване на първична 

обработка (чистене, 

филетиране и опаковане) 

на произведената 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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продукция за подобряване 

на търговския вид (вж. 

най-отдолу в забележка) 

Приоритет 1     

1.1.2.2. Проекти за 

устойчиви дейности, 

свързани с аквакултурите 

(вкл. марикултурите), в 

това число аквакултури, 

предоставящи екологични 

услуги, както и защита на 

здравето на животните и 

хуманното отношение към 

тях (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  

Приоритет 1     

1.1.2.3. Проекти за 

реализиране на устойчиви 

производства, щадящи 

експлоатацията на 

водните ресурси и 

околната среда с оглед 

повишаване на 

консумацията на 

продуктите от 

аквакултури (вкл. 

марикултури) от 

населението чрез 

повишаване качеството на 

предлаганата продукция и 

нейното разнообразие; 

развитие на морската 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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аквакултура (калкан, като 

обект с голям стопански 

интерес); създаване на 

условия и възможности за 

преминаване към 

устойчива хранителна 

система като част от 

европейската стратегия 

„От фермата до трапезата“ 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Приоритет 1     

1.1.2.4. Проекти за 

реализиране на 

продуктивни инвестиции в 

аквакултурите, вкл. 

въвеждане на механизми 

за улавяне на въглеродния 

двуокис, повишаване на 

качеството на водата, 

отглеждане на 

нискотрофични 

аквакултури; продуктивни 

инвестиции с цел 

подобряване на 

конкурентоспособността, 

устойчивостта и 

ефективност на ресурсите 

на аквакултурите (вкл. 

намаляване на 

използването на вода, 

химикали и антибиотици 

или събиране и 

използване на странични 

продукти) - (вж. най-

отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  



403 

 

Приоритет 1     

1.1.2.5. Проекти за 

преработка на продукти от 

риболов и аквакултури, 

вкл. увеличаване на 

продуктите от преработка 

с идентифицирани 

пазарни нужди; 

диверсификация на 

традиционните продукти 

чрез въвеждане на нови 

продукти с добавена 

стойност (напр. готови за 

употреба); увеличаване 

преработката на български 

суровини, които 

максимално 

оползотворяват местния 

и/или регионалния и/или 

националния улов и 

производство от 

аквакултури; подобряване 

оползотворяването на 

страничните продукти от 

преработка; въвеждане на 

схеми и етикети за 

качество и произход, 

използване на устойчива 

опаковка от екологично 

чист, многократно 

използваем, рециклируем 

материал, и 

проследяемост на 

продуктите от преработка 

чрез дигитализиране на 

процеса; повишаване на 

знанията, уменията и 

изграждане на капацитет 

на заетите в 

преработвателния сектор; 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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дейности, свързани с 

осигуряване на 

здравословни и безопасни 

условия на труд; пазарни 

проучвания, изследвания 

и провеждане на рекламни 

кампании. (вж. най-

отдолу в забележка) 

Приоритет 1     

1.1.2.6. Проекти за 

интервенции и 

инвестиции във връзка с 

предлагането на пазара на 

продукти от риболов и 

аквакултури, вкл. 

промотиране на 

аквакултурите, като 

алтернатива за опазване 

на естествените ресурси, 

застрашени от изчезване 

чрез разработване и 

прилагане на 

комуникационна кампания 

за устойчива аквакултура 

на местно и/или 

регионално ниво, вкл. чрез 

използване на социални и 

онлайн медии и аудио-

визуални канали; 

изготвяне на маркетингова 

стратегия и промотиране 

на български (местни) 

продукти от риболов, 

аквакултури и 

преработени продукти; 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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популяризиране на местни 

продукти от риболов, 

аквакултури и преработка 

с цел нарастване на 

консумацията им; 

стимулиране на износа на 

риба и рибни продукти на 

местна продукция чрез 

участие и организация на 

изложения и разработване 

и прилагане на 

маркетингови стратегии; 

създаване на организации 

на производители на 

продукти от риболов и 

аквакултури и 

междубраншови 

организации в сектора. 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Приоритет 1   

1.1.3. Група 

проекти за 

диверсификаци

я на местната 

синя 

икономика 

1.1.3.1. Проекти за 

диверсификация на 

традиционните риболовни 

дейности (вкл. малки 

круизи, транспортни 

услуги,  пескатуризъм, 

утвърждаване на марката 

„Черноморска кухня“ чрез 

автентични заведения за 

обществено хранене и 

магазини за предлагане на 

местен улов); 

интервенции и 

инвестиции на борда на 

кораб за извършване на 

дейности, различни от 

риболов (вж. най-отдолу 

в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  



406 

 

Приоритет 1     

1.1.3.2. Проекти за 

диверсификация на 

производството в синята 

икономика чрез 

включване на 

допълнителни дейности 

към основното 

производство (напр. 

спортен риболов, 

ресторантьорство, 

търговски дейности, 

обособяване на места за 

къмпингуване, 

дегустации, образователни 

дейности др.) - (вж. най-

отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  

Приоритет 1     

1.1.3.3. Проекти за 

допълващи маркетингови 

дейности, които 

осигуряват пазарна ниша 

за слабо познати, 

подценени и 

слабоексплоатирани 

видове 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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Приоритет 1     

1.1.3.4. Проекти за 

диверсификация чрез 

производство на нови 

видове аквакултури, вкл. 

видове, които се хранят от 

естествената среда, нови 

методи на производство, 

вкл. поликултури в 

отглежданите в езера 

аквакултури и 

интегрирани 

мултитрофични системи 

за аквакултури, и 

диверсификация на 

марикултурите с цел 

намаляване на риболовния 

натиск върху тях (калкан 

и други черноморски 

видове, пилотни проекти) 

- (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  

Приоритет 1   

1.1.4. Група 

проекти за 

разработване и 

въвеждане на 

иновации в 

синята 

икономика 

1.1.4.1. Проекти за 

развитие на местните 

аквакултури, базирани на 

взаимодействието между, 

от една страна, 

националните/регионални

те организации - носители 

на научен капацитет, в т.ч. 

научно-изследователски 

институти, образователни 

центрове и, от друга 

страна, фермите, и в тази 

връзка реализиране на 

дейности за въвеждане на 

повече иновации в синята 

икономика, и в частност, в 

рибарството и 

аквакултурите, вкл. и в 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,  

организации - 

носители на научен 

капацитет, частни 

субекти  
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съответствие с Общия 

дневен ред за Черно море. 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Приоритет 1     

1.1.4.2. Проекти за 

разработване и въвеждане 

на иновации в сектора на 

синята икономика на 

територията на МИРГ-

Поморие, вкл. научни 

проучвания, трансфер на 

знания и реално 

внедряване на иновации в 

местния бизнес чрез 

прилагане подхода на 

четворната спирала и 

активно включване на 

научни организации, 

публична администрация, 

гражданско общество и 

бизнес (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,  

организации - 

носители на научен 

капацитет, НПО, 

частни субекти  

Приоритет 1     

1.1.4.3. Проекти за 

въвеждане на иновации в 

риболова и на борда на 

корабите, насочени към 

опазване на 

биоразнообразието и към 

намаляване на разхода на 

гориво, трансфер на 

знания „от лабораториите 

до пазара“ (вж. най-

отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,  

организации - 

носители на научен 

капацитет, частни 

субекти  
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приемането им 

от ЕК)  

Приоритет 1     

1.1.4.4. Проекти за 

инвестиции в иновации, 

които водят до нови или 

подобрени продукти, нови 

или подобрени процеси 

или нови или подобрени 

управленски и 

организационни системи в 

аквакултурите (в т.ч. в 

марикултурите), вкл. чрез 

използване на цифрови 

технологии при 

производство на 

аквакултури 

(автоматизирани системи 

в отделните фази на 

отглеждане, дигитално 

управление на процесите 

и др.); разработване на 

нови и/или прилагане на 

нови за България 

технически решения и 

иновации по отношение 

на производствените 

съоръжения и оборудване 

и мониторинг (вкл. садки 

в морето, съоръжения на 

брега за отглеждане на 

морски аквакултури, 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,  

организации - 

носители на научен 

капацитет, частни 

субекти  
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фотобиореактори и др.); 

решаване на технологични 

проблеми, свързани с 

видове, перспективни за 

отглеждане като обект на 

аквакултурата и/или 

оптимизиране на 

интензивното отглеждане 

на ценни видове 

аквакултури (вкл. алгае и 

безгръбначни, 

черноморска пастърва, 

черноморска стрида, 

ципура, лаврак, калкан, 

налим и нилски костур); 

иновации за повишаване 

на 

конкурентоспособността и 

устойчивостта, чрез 

реализиране на икономия 

на ресурси и намаляване 

на оперативните разходи 

(внедряване на 

автоматизирано 

оборудване за редуциране 

на разходите за труд, 

суровини и материали и 

др.) - (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Приоритет 1     

1.1.4.5. Проекти за 

екологични иновации и 

инвестиции в риболова и 

производството на 

аквакултури с ниско 

въздействие върху 

околната среда, вкл. 

иновации за осигуряване 

на добри екологични 

показатели на 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,  

организации - 

носители на научен 

капацитет, частни 

субекти  
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аквакултурните дейности 

(пречиствателни системи, 

използване на екологични 

фуражи и др.) - (вж. най-

отдолу в забележка) 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Приоритет 1   

1.1.5. Група 

проекти за 

повишаване 

конкурентоспо

собността на 

местната синя 

икономика 

чрез скъсяване 

на релевантни 

вериги на 

доставки 

1.1.5.1. Проекти за 

интервенции и 

инвестиции, водещи до 

скъсяване на веригите на 

доставка, вкл. директна 

продажба на потребители 

на мястото на 

производство; колективни 

директни продажби чрез 

обединения на 

производители, 

предлагащи по-големи 

количества продукция; 

развитие на директната 

продажба на риба и рибни 

продукти чрез обособени 

щандове, он-лайн 

магазини, мобилни 

магазини, фермерски 

пазари и др. (вж. най-

отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие,   

частни субекти  
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Приоритет 1     

1.1.5.2. Проекти за 

реализиране на по-добра 

организация на секторите 

на рибарството и 

аквакултурите и техните 

връзки с преработватели, 

дистрибутори и 

маркетингови вериги със 

специален акцент върху 

дребномащабния риболов 

и/или добавяне на 

стойност на местния улов 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие,   

частни субекти  

Приоритет 1 

Мярка 1.2. 

Устойчива 

местна 

икономика 

чрез зелени 

инвестиции  

1.2.1. Група 

проекти за 

развитие на 

екологично 

чисти 

производства, 

биоземеделие и 

скъсяване 

веригите на 

доставки 

1.2.1.1. Проекти за зелени 

инвестиции, вкл. 

стартиране на 

производство на зелени 

продукти (стоки и услуги), 

в т.ч.: изграждане и/или 

рехабилитация на 

мелиоративни системи в 

землища на територията 

на община Поморие с цел 

развитие на аграрния 

сектор (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г., 

Програма LIFE; 

ФМ на ЕИП, 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. Частни субекти 
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Приоритет 1     

1.2.1.2. Проекти за 

развитие на екологично 

чисти производства, 

биоземеделие и скъсяване 

веригите на доставки, вкл. 

свързване на туризма с 

местните (вкл. при 

приложимост, с 

побратимите градове) 

вериги на доставки в 

контекста на 

Европейската стратегия 

"От фермата до трапезата" 

(“farm to fork” EU strategy) 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., Програми 

на ЕК, програми 

за териториално 

сътрудничество, 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Поморие, 

частни субекти 

Приоритет 1     

1.2.1.3. Проекти за 

технологична 

модернизация и 

инвестиции в иновации в 

селското стопанство, вкл. 

проект за модернизиране 

на земеделското 

стопанство/ЗС/, чрез 

модернизиране на 

физическия капитал 

(закупуване на трактор с 

прикачен инвентар), 

нематериални активи, 

свързани с организацията 

и управлението, 

въвеждане на нови и 

енергоспестяващи 

технологии и подобряване 

на предпазарната 

подготовка - прогнозна 

стойност - 100000 лв. (по 

фиш за проектна идея, 

постъпил от ЗС) 

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

100 

НПВУ, 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., Програми 

на ЕК, програми 

за териториално 

сътрудничество, 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 

Община Поморие, 

организации-

носители на научен 

капацитет, частни 

субекти 
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Приоритет 1 

Мярка 1.3. 

Устойчива 

община 

Поморие 

чрез 

кръгова 

икономика 

и 

нисковъгле-

роден 

преход към 

икономика 

с нетни 

нулеви 

въглеродни 

емисии  

1.3.1. Група 

проекти за 

преход на 

местнтата 

икономика към 

кръгова и 

нисковъглерод

на икономика 

1.3.1.1. Проекти за 

управление на 

промишлени отпадъци (в 

т.ч. отпадъци от аграрна 

дейност, риболов и 

аквакултури) за целите на 

кръговата и ниско 

въглеродната икономика и 

предотвратяване на 

емисиите на парникови 

газове. В т.ч. реализиране 

на дейности за 

рециклиране на  отпадъци 

от производствена/аграрна 

дейност чрез създаване на 

предпоставки за разделно 

събиране и/или 

предварително третиране 

на същите, в т.ч. еко 

инвестиции в публични-

частни партньорства за 

реализирането им в посока 

по-добро управление на 

отпадъците в контекста на 

кръговата и ниско 

въглеродна икономика и 

ресурсната ефективност; 

създаване на партньорства 

между релевантни 

заинтересовани страни за 

постигане на промишлена 

симбиоза (вж. най-отдолу 

в забележка). 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г., 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“; 

Програма LIFE; 

ФМ на ЕИП, 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Поморие, 

частни субекти 
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Приоритет 1     

1.3.1.2. Проекти за преход 

на местната икономика 

(вкл. аграрния сектор, 

рибарство и аквакултури) 

към кръгова и 

нисковъглеродна, 

включително чрез 

интервенции и 

инвестиции за 

ефективното използване 

на ресурсите по време на 

целия жизнен цикъл на 

продуктите – проектиране, 

производство, 

потребление и др., в т.ч. 

по-ефективно използване 

в производството на 

природните ресурси; 

увеличаване на 

трайността, 

възможностите за 

поправка, модернизиране 

или повторна употреба на 

продуктите; намаляване 

на съдържанието на 

опасни вещества в 

материалите и продуктите 

през целия им жизнен 

цикъл; удължаване 

използването на 

продуктите и др. (вж. най-

отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г., 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., Програми 

на ЕК, програми 

за териториално 

сътрудничество, 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. Частни субекти 
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Приоритет 1     

1.3.1.3. Проекти за 

намаляване на 

въглеродния отпечатък на 

рибарството и 

производството на 

аквакултури и адаптиране 

към последиците от 

изменението на климата 

чрез капитализиране на 

екологичните активи (вж. 

най-отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие,   

частни субекти  

Приоритет 1     

1.3.1.4. Проекти за 

изграждане на 

съоръжения за разделно 

събиране на риболовни 

уреди, излезли от 

употреба, както и на 

такива, събрани пасивно 

по време на риболов; 

насърчаване 

рециклирането на 

риболовни уреди, както и 

операции, 

предотвратяващи и 

намаляващи загубата на 

риболовни уреди. (вж. 

най-отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  
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Приоритет 1     

1.3.1.5. Проекти за 

интервенции и 

инвестиции в посока 

оползотворяване на 

нежелан улов и 

оползотворяване на 

отпадъчни рибни 

продукти в синхрон с 

целите на „Стратегията за 

биологичното 

разнообразие“ (вкл. 

изграждане на 

съоръжения за 

съхраняване на нежелания 

улов и осигуряване на 

условия за последващата 

му преработка) (вж. най-

отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  

Приоритет 1     

1.3.1.6. Проекти за 

изграждане на 

съоръжения за 

оборудване, съхранение, 

преработка, прием, 

сортиране и предаване на 

морски отпадъци (вж. 

най-отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  



418 

 

Приоритет 1     

1.3.1.7. Проекти за 

осигуряване на условия 

отпадъчните рибни 

продукти да намерят 

практическо приложение 

като суровина за други 

продукти като фуражи и 

биотехнологии 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  

Приоритет 1     

1.3.1.8. Проекти за 

внедряване на 

нисковъглеродни техники 

за риболов (техника и 

съоръжения, които 

позволяват използването 

на по-малко гориво по 

време на риболовния 

процес) - (вж. най-отдолу 

в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  
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Приоритет 1     

1.3.1.9. Реализиране на 

проекти за повишаване на 

осведомеността, 

информационни и 

разяснителни кампании 

сред представители на 

местния бизнес (в 

частност, сред 

представители на 

предприятия, 

осъществяващи основна 

и/или допълнителна 

икономическа дейност, 

попадаща в някой от 

кодовете от Сектор С 

"Преработваща 

промишленост"  и Сектор 

А „Селско, горско и рибно 

стопанство“, съгласно 

НКИД-2008) относно 

възможностите за 

управление на 

отпадъците, генерирани от 

дейността им в посока 

кръгова и ниско 

въглеродна икономика и 

ресурсна ефективност, и 

ефекта от това върху 

околната среда, 

включително върху 

предотвратяването на 

емисии на парникови 

газове с цел промяна на 

поведението на бизнеса в 

посока кръгова и ниско 

въглеродна икономика, 

подобряване на 

ресурсната ефективност и 

насърчаване воденето на 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“,  

Програма 

„Опазване на 

околната среда 

и климатични 

промени” (ФМ 

на ЕИП), 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

Програми на 

ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Поморие, 

частни субекти 
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еко-политики от същия. 

Повишаване на 

осведомеността относно 

практиките и поведението 

на местния бизнес във 

връзка с устойчивото 

потребление, кръговата 

икономика и ресурсната 

ефективност, вкл. 

Популяризиране на 

идеята за чисто, 

безопасно за здравето и 

свободно от пластмаса 

Черно море. 

Приоритет 1   

1.3.2. Група 

проекти за чист 

и справедлив 

енергиен 

преход на 

местната 

икономика 

1.3.2.1. Проекти за 

намаляване на 

енергийната интензивност 

на местната икономика 

чрез въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност 

в предприятията въз 

основа на препоръки от 

енергиен одит (вж. най-

отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ПМДРА 

2021-2027 г, 

Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.,  

Иновационен 

фонд  на ЕС 

2022-2027г. Частни субекти 

Приоритет 1     

1.3.2.2. Проекти за 

инвестиции в енергийна 

ефективност и 

възобновяеми ресурси на 

територията на 

пристанищата, които да 

спомогнат за устойчивото 

стопанисване на 

съоръженията и да 

осигурят енергийна 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  
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независимост (вж. най-

отдолу в забележка) 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Приоритет 1     

1.3.2.3. Проекти за 

инвестиции във 

възобновяеми енергийни 

източници за риболовната 

дейност; подмяна на 

елементи от риболовните 

уреди с такива, 

подобряващи енергийната 

ефективност на риболова; 

възобновяеми енергийни 

източници или 

инвестиции в енергийно 

ефективни инсталации за 

намаляване на 

въглеродните емисии (вкл. 

инсталиране на системи за 

слънчева енергия за 

осветлението на кораба, 

подмяна на помпени 

инсталации с 

високоефективни, 

инсталации за отопление, 

енергоефективни подемни 

инсталации, съоръженията 

за преработка на риба, 

транспорт и търговия на 

дребно) (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие,   

частни субекти  
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Приоритет 1     

1.3.2.4. Проекти за 

подобряване на 

енергийната ефективност 

на промишлените сгради 

и/или в промишлените 

системи, вкл. мерки за 

въвеждане на системи за 

енергиен мениджмънт и 

системи за мониторинг и 

контрол на 

енергопотреблението; 

проекти за изграждане и 

експлоатация на 

инсталации за използване 

на ВЕИ за собствено 

потребление; изграждане 

на партньорства за 

разработване и прилагане 

на система от услуги за 

консултиране на МСП за 

въвеждане на пакети от 

енергийно ефективни 

мерки и оползотворяване 

на енергия от ВИ. (вж. 

най-отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.,  

Иновационен 

фонд  на ЕС 

2022-2027г. Частни субекти 

Приоритет 1 

Мярка 1.4. 

Устойчиво 

опазване на  

културното 

наследство, 

историческа

та среда и 

културното 

многообраз

ие   

1.4.1. Група 

проекти за 

реставрация, 

консервация, 

експониране и 

социализация 

на недвижими 

културни 

ценности 

1.4.1.1. Проекти за 

реставрация, консервация, 

експониране и 

социализация на 

недвижими културни 

ценности, вкл. (1) 

реконструкция с 

преустройство на бивша 

сграда на Министерство 

на правосъдието в 

многофункционална 

обществена сграда и 

благоустрояване на терена 

в УПИ VI, кв. 65 /ПИ 

Зона за устойчива 

синя икономика 
574.44 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието 

и развитие на 

селските райони 

за периода 2023 

– 2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК 

2022-2027 г. Община Поморие  
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57491.502.167/, гр. 

Поморие и (2) 

реконструкция, 

реставрация, надстройка и 

пристройка на НКЦ в 

УПИ I-762, кв. 8 по плана 

на гр. Поморие /ПИ 

57491.503.12/ (проекти в 

процес на съгласуване с 

НИНКН) - (по заявка, 

подадена от общинска 

администрация, Директор 

дирекция "СУТОСУП"); 

Основен ремонт на 

сградата на Морски клуб, 

град Поморие - прогнозна 

стойност- 574443 лв. (от 

ИПГВР) 

Приоритет 1     

1.4.1.2. Проект за 

популяризация на 

музейните обекти и 

реставрация на 

археологическите 

паметници в гр. Поморие, 

вкл. чрез изграждане на 

Туристически 

Информационен Център 

(ТИЦ)  в кв. „Св. Георги“, 

гр. Поморие - прогнозна 

стойност - 176830,20 лв. 

(от ИПГВР); чрез 

разработване и реализация 

на хомогенен и свързан 

проект за указателни 

табели и информационни 

табла; създаване на 

информационни 

маршрути и 

обозначителни системи, 

Цялата територия 

на общината 
176.83 

 ФМ на ЕИП; 

общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК 

2022-2027 г. 

Община Поморие, 

Исторически музей 

- Поморие и 

неговите филиали 
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които да бъдат динамични 

и интерактивни, чрез 

които посетителите да 

получат най-новата 

информация; изработване 

на цялостен проект за 

реставрация, консервация, 

социализация и 

облагородяване на 

Античната гробница; 

интервенции в Античният 

и средновековен град 

Анхиало, разположен в 

местността Палеокастро - 

без проектна готовност 

(по фиш за проектна идея, 

подаден от Исторически 

музей - Поморие) 

Приоритет 1     

1.4.1.3. Проект за 

изграждане на музей на 

открито "Битката при 

Ахелой" - прогнозна 

стойност - 2 млн. лв. (по 

заявка, подадена от 

общинска администрация) 

Зона за устойчива 

синя икономика 
2,000.00 

 ФМ на ЕИП; 

общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК 

2022-2027 г. Община Поморие  

Приоритет 1   

1.4.2. Група 

проекти за 

диференциране 

и/или 

диверсифицира

не на местни 

туристически 

продукти и 

услуги  

1.4.2.1. Проект за 

създаване и 

популяризиране на 

туристически дестинации 

и атракции, вкл. 

свързването им с 

побратими градове и 

други релевантни градове 

по програмите за 

териториално 

сътрудничество, в т.ч. 

чрез създаване на 

тематични мрежи и 

Цялата територия 

на общината 
2,008.88 

 ФМ на ЕИП; 

общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК 

2022-2027 г. Община Поморие  
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маршрути; адаптиране на 

туристическия сектор към 

климатичните промени; 

развитие на човешките 

ресурси и 

предприемаческите 

умения в туризма, вкл. на 

базата на развитието на 

местното културно 

пространство Анхиало-

Поморие; формиране на 

нови и интегрирани 

туристически продукти - 

прогнозна стойност 

753200 лв.; разработване 

на маркетингова стратегия 

и реклама за привличане 

на по-голям брой 

чуждестранни туристи - 

прогнозна стойност 

473675 лв.; разработване 

на допълнителни 

туристически атракциони 

- прогнозна стойност - 

782000 лв. (от ИПГВР) 

Приоритет 1     

1.4.2.2. Проекти за 

създаване на среда за 

развитие на нови форми 

на устойчив, екологичен и 

атрактивен туризъм (вкл. 

обмен на добри практики), 

в т.ч. създаване на 

дребномащабни 

туристически атракции; 

изграждане на споделена 

алея върху 

брегоукрепително 

съоръжение за достъп до 

съществуваща еко пътека 

Цялата територия 

на общината 
4,343 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието 

и развитие на 

селските райони 

за периода 2023 

– 2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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- прогнозна стойност - 

4343000 лв. (от ИПГВР) 

инвестиции  

Приоритет 1     

1.4.2.3. Проекти за 

развитие на местни 

туристически продукти и 

услуги на база културно 

съдържание чрез 

обогатяване на културната 

програма на община 

Поморие, вкл. провеждане 

на празник на солта  (по 

заявка, подадена от 

общинска администрация, 

Началник отдел 

„Строителство”)  

Цялата територия 

на общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ФМ на ЕИП; 

общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  

Приоритет 1   

1.4.3. Група 

проекти за 

дигитализация 

на културното 

наследство и 

музейните 

експонати 

1.4.3.1. Подпомагане 

развитието на 

туристическия потенциал 

на община Поморие с 

фокус върху културното 

наследство и надграждаща 

облика на населените 

места в общината чрез 

дигитализация на 

културното наследство и 

музейните експонати и 

излагането им в 

иновативна дигитална 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ФМ на 

ЕИП, общински 

бюджет, програми 

за териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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туристическа 

платформа/система  

Приоритет 1 

Мярка 1.5. 

Подобряван

е на 

инвестицио

нния 

климат и 

предприема

ческата 

екосистема 

за местен 

икономичес

ки растеж  

1.5.1. Група 

проекти за 

развитие на 

културните, 

креативните и 

рекреативни 

индустрии чрез 

преобразуване 

и развитие на 

пространства 

за култура, 

творчество, 

занаятчийство 

и туристически 

атракциони 

1.5.1.1. Проекти в 

подкрепа на провеждането 

на различни креативни и 

рекреативни събития, в 

т.ч. фестивали, творчески 

изяви, културно-

развлекателни прояви и 

други сходни 

мероприятия, както и 

облагородяване на 

пространства за 

реализирането им, вкл. 

благоустрояване и 

паркоустрояване на 

крайбрежна алея по 

Южния плаж – ІІ етап“ в 

участъка  между морето и 

ул. “Морска“ и 

околоблоковите и 

тротоарни пространства, 

кв. “Св. Георги“, гр. 

Поморие - прогнозна 

стойност - 5393100 лв.; 

благоустрояване и 

паркоустрояване на 

градинката между ул. 

„Цар Симеон”,  ул. „Иван 

Вазов” и ул. „Княз Борис 

Цялата територия 

на общината 
5,623.90 

ФМ на ЕИП; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

програми на ЕК, 

частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие, 

НПО, частни 

субекти  
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I” - прогнозна стойност - 

230800 лв. (от ИПГВР) 

Приоритет 1     

1.5.1.2. Проект за 

изграждане на нова 

атракция – вятърна 

мелница за сол, 

облагородяване на 

дворното пространство и 

изграждане на изкуствен 

плаж на дървени 

платформи в ПИ 

57491.501.404 по КК на гр. 

Поморие - прогнозна 

стойност от ИПГВР - 

467036,25 лв. (по заявка, 

подадена от общинска 

администрация, Началник 

отдел „Строителство”)  

Зона за устойчива 

синя икономика 
467.04 

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,   

НПО, частни 

субекти  
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Приоритет 1   

1.5.2. Група 

проекти за 

дигитална и 

технологична 

трансформация 

на местната 

икономика 

1.5.2.1. Проекти, насочени 

към дигитализация на 

местната икономика (в т.ч. 

аграрния й сектор, 

рибарството и 

аквакултурите) чрез 

внедряване на технологии 

от Индустрия 4.0 в 

предприятията, вкл. 

такива, осъществяващи 

приоритетни 

икономически дейности, 

идентифицирани и 

изведени в НСМСП 2021-

2027г., вкл. въвеждане на 

стандарти в областта на 

Индустрия 4.0; 

инвестиции за въвеждане 

на цифрови технологии, 

софтуер, цифрови 

приложения и прилагане 

на подходящи процеси за 

киберсигурност и 

поверителност на данните 

в предприятията и/или в 

публичния сектор; 

повишаване на 

дигиталните умения на 

персонала във връзка с 

въведените технологии от 

Индустрия 4.0., в т.ч. 

облачно обучение; 

придобиване и/или 

повишаване на цифрови и 

технологични умения на 

населението, като част от 

компетентностите 

свързани с бъдещето на 

труда. Вкл. проект 

Цялата територия 

на общината 
271.745 

НПВУ,  

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г, ПМДРА 

2021-2027 г., 

Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-2027 

г.; Програма 

„Цифрова 

Европа“, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти 
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"Разработване на 

продуктова иновация 

„Smart village – Kamenar" - 

прогнозна стойност - 

271744.93 лв., наличен 

работен проект (по фиш за 

проектна идея, постъпил 

от start-up компания). 

Приоритет 1     

1.5.2.2. Проекти, насочени 

към технологична 

трансформация на 

местната икономика (в т.ч. 

аграрния й сектор, 

рибарството и 

аквакултурите), вкл. чрез 

производствени 

инвестиции с цел 

повишаване на 

производствен капацитет 

и/или диверсификация на 

дейността; вкл. проект за 

разширяване и 

модернизиране на поточна 

линия в предприятие за 

козметика - прогнозна 

стойност - 250000 лв., без 

проектна готовност; 

проект за повишаване на 

производствения 

Цялата територия 

на общината 
6,045 

НПВУ,  

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г, ПМДРА 

2021-2027 г., 

Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.;  

Програма 

„Цифрова 

Европа“, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. Частни субекти 
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капацитет на "Захаро" 

ООД чрез закупуване на 

технологично оборудване 

за производство на 

хранителни биопродукти - 

проекта попада в 

тематична област 

„Индустрия за 

здравословен живот и био-

технологии" на ИСИС - 

прогнозна стойност - 

250000 лв., без проектна 

готовност (по фишове за 

проектни идеи, подадени 

от заинтересовани 

страни); проект за 

повишаване на 

ефективността и 

конкурентоспособността 

на предприятията - 

прогнозна стойност - 

5545000 лв. (от ИПГВР) 

Приоритет 1     

1.5.2.3. Проекти за 

интелигентни дигитални 

технологии за мониторинг 

и отчитане на 

разтоварвания улов, във 

връзка с дигиталния 

преход и задължението за 

разтоварване (вж. най-

отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

ПМДРА 2021-

2027 г.; други 

програми на ЕК, 

частни 

инвестиции 

2022-2027 г. Частни субекти 
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Приоритет 1     

1.5.2.4. Проекти за 

повишаване на 

административния 

капацитет и 

дигитализация на 

административните 

услуги (предоставяне на 

ЕАУ на населението и 

бизнеса) с оглед 

подготовка и насърчаване 

на дигиталната 

трансформация, и 

подобряване на 

инвестиционния климат, 

чрез надграждане на 

електронните системи и 

услуги и напредък в 

процеса по преминаване 

към електронна община, 

вкл. свързване към 

единната електронна 

съобщителна мрежа 

(ЕЕСМ) на държавната 

администрация, 

модернизиране на 

административния 

софтуер и хардуер, 

дигитализиране на архиви 

и обвързването им като 

база данни и др. 

релевантни; вкл. 

дигитализация в обмена 

на данни и създаване на 

актуален регистър с база 

данни за състоянието и 

работата на наличната 

туристическа 

инфраструктура и 

наличния човешки ресурс. 

Цялата територия 

на общината 
905.46 

НПВУ, Програма 

за научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-2027 

г.; Програма 

„Цифрова 

Европа“, 

общински бюджет 

2022-2027 г. Община Поморие 
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Изграждане на ГИС - 

прогнозна стойност - 

209175 лв.; Развитие на 

електронни 

административни услуги - 

прогнозна стойност - 

468925 лв.; Повишаване 

капацитета на местната 

администрация - 

прогнозна стойност - 

227360 лв. (от ИПГВР) 

Приоритет 1   

1.5.3. Група 

проекти за 

интернационал

изация на 

местните 

туристически 

продукти и 

подобряване 

позициониране

то им на 

съответните 

целеви пазари  

1.5.3.1. Проекти в 

подкрепа на 

интернационализацията на 

местните туристически 

продукти и подобряването 

на позиционирането им на 

съответните целеви пазари 

чрез развитие, 

усъвършенстване и 

интегритет на 

туристическото 

предлагане на различните 

видове туризъм (културен, 

вино и гурме, бизнес, 

конферентен, събитиен, 

фестивален, спортен 

туризъм, балнеологичен 

туризъм, вкл. базиран на 

калолечението, еноложки 

туризъм); чрез 

разработване и въвеждане 

на системи за споделено 

иновативно развитие на 

туристическия сектор 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ФМ на 

ЕИП, частни 

инвестиции, 

Общински 

бюджет 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти 
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между общината и 

заинтересованите страни, 

повишаване на капацитета 

на частния сектор 

ангажиран с развитието на 

туризма и др. 

Приоритет 1     

1.5.3.2. Проекти за 

разработване на 

екологичен туризъм, 

свързан с рибарството 

(вкл. риболовен 

туризъм/pesca tourism) и 

производството на 

аквакултури; развитие на 

нишовия туризъм, като 

разрастващ се подсектор 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие,   

частни субекти  

Приоритет 1   

1.5.4. Група 

проекти за 

развитие и 

интернационал

изация на 

местната 

икономика и 

предприемачес

ка екосистема 

1.5.4.1. Проекти, насочени 

към насърчаване на 

предприемаческата 

активност, в т.ч. проекти 

за насърчаване 

създаването на нови и/или 

развитие на стартиращи 

предприятия; 

предоставяне на 

комплексни услуги в 

подкрепа на МСП - 

консултации, обучения и 

информация за 

разработване на бизнес 

планове, определяне на 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-2027 

г., частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти 
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стойност на продукти, 

достъп до пазари и 

финансиране и др. в полза 

на МСП на принципа 

"обслужване на едно 

гише". 

Приоритет 1     

1.5.4.2. Проекти в 

подкрепа на 

предприемаческата 

екосистема и развиването 

на предприемачеството 

(новостартиращ бизнес в 

приоритетни сектори, 

семеен бизнес, 

бързоразвиващи се МСП и 

т.н.) в креативни и 

рекреативни индустрии с 

акцент върху новите 

технологии в тях, в т.ч. 

дейности за приобщаващо 

предприемачество, 

социално 

предприемачество, 

предприемачество с 

акцент създаване на 

работни места; 

производствени 

инвестиции за растеж и 

повишаване 

конкурентоспособността 

на съществуващи местни 

предприятия, вкл. семейни 

предприятия, предприятия 

от творческите индустрии 

и занаятите; изграждане 

на открити "зелени 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027; Програма за 

научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2024 г., 

частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти 
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офиси", обезпечени с 

Интернет, както и офиси 

тип "споделено 

пространство" (вж. най-

отдолу в забележка). 

Приоритет 1     

1.5.4.3. Проекти, насочени 

към растежа и 

конкурентоспособността 

на местни МСП в рамките 

на нови и/или 

съществуващи 

индустриални паркове, 

индустриални зони и 

сходни територии, вкл. 

чрез прилагане на подхода 

ИТИ със съседни общини, 

и привличане на 

инвестиции, включително 

чрез изграждане на 

нужната инфраструктура, 

обхващаща съответните 

компоненти на довеждаща 

инфраструктура, 

съпътстваща 

инфраструктура (в т.ч. 

зелена и иновативна, 

специализирана и 

социална 

инфраструктура), и/или 

производствена 

инфраструктура, и други 

съотносими (вж. най-

Цялата територия 

на общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2024 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-2027 

г.; Програма 

„Цифрова 

Европа“, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти 
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отдолу в забележка) 

Приоритет 1     

1.5.4.4. Проекти, насочени 

към насърчаване на 

интернационализацията на 

местната икономика, вкл. 

предприемаческа 

екосистема, и привличане 

на чуждестранни 

инвестиции; участие на 

български, местни МСП в 

промоционални дейности 

в страната и чужбина, вкл. 

свързване на МСП с 

чуждестранни партньори 

за подобряване на 

експортния им потенциал; 

реализиране на проекти за 

проактивен 

инвестиционен маркетинг, 

осигуряване на механизми 

за предоставяне на услуги 

на потенциални 

инвеститори; проекти, 

насочени към участие на 

МСП в различни 

европейски международни 

мрежи. 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г., 

Програми на ЕК, 

частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти 



438 

 

Приоритет 1 

Мярка 1.6. 

Интегрира

ни 

териториал

ни 

инвестици

и за 

оползотворя

ване на 

туристическ

ия 

потенциал 

на ниво - 

регион  

1.6.1. ИТИ за 

създаване и 

устойчиво 

развитие на 

интегриран 

междурегионал

ен 

туристически 

продукт по 

линия на 

Черноморската 

балнео и СПА 

дестинация 

1.6.1.1. ИТИ за създаване 

и устойчиво развитие на 

интегриран 

междурегионален 

туристически продукт по 

линия на Черноморската 

балнео и СПА дестинация 

(Черноморска СПА 

Ривиера), въз основа на 

идентифицирани 

предпоставки и условия за 

съвместни партньорства 

със съседните общини 

Бургас и Несебър, 

включени в дестинацията, 

утвърдена от 

Министерство на туризма 

и обхващаща: Шабла - 

Русалка -  Балчик- 

Балчишка Тузла - Албена - 

Кранево -  Златни пясъци - 

Ривиера - Св. Св. 

Константин и Елена - 

Варна – устие на р. 

Камчия - Поморие - 

Бургас - Бургаски 

минерални бани. 

Конкретно за община 

Поморие, на базата на 

потенциала за местно 

развитие чрез развитие на 

балнеологията и 

калолечението. Вкл. 

проект за изграждане на 

СПА център – Старите 

къщи - прогнозна 

стойност - 200000 лв., 

идеен проект (по фиш за 

проектна идея, постъпил 

Зона за устойчива 

синя икономика, 

съседните 

общини Бургас и 

Несебър 

1,081.42 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027; програми за 

териториално 

сътрудничество, 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 

Община Поморие, 

съседни общини и 

общини от ЮИР и 

СИР, частни 

субекти 
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от заинтересована страна); 

налагане на марката 

„Поморие-столица на 

балнеотуризма” за 

развитие на балнеологията 

в цялостния туристически 

продукт на Поморие - 

прогнозна стойност - 

881420 лв. (от ИПГВР) 

Приоритет 1   

1.6.2. Развитие 

на интегрирана 

междурегионал

на културно-

историческа 

дестинация 

"Морските 

крепости на 

България" 

1.6.2.1. ИТИ за развитие 

на интегрирана културно-

историческа дестинация 

"Морските крепости на 

България" (национална 

културно-историческа 

дестинация, утвърдена от 

Министерство на туризма, 

включваща обекти в  

Камен бряг – Каварна – 

Балчик – Варна – Бяла – 

Несебър – Бургас – 

Созопол – Китен - 

Синеморец и 

преминаваща през 

територията на община 

Поморие) 

Зона за устойчива 

синя икономика, 

съседните 

общини Бургас и 

Несебър 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027; програми за 

териториално 

сътрудничество; 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 

Община Поморие, 

съседни общини и 

общини от ЮИР и 

СИР 
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Приоритет 1   

1.6.3. ИТИ за 

устойчиво 

развитие на 

интегриран 

регионален 

туристически 

продукт по 

линия на 

винено-

културния 

туризъм 

1.6.3.1. ИТИ за устойчиво 

развитие на интегриран 

регионален туристически 

продукт по линия на 

винено-културния 

туризъм, вкл. по линия на 

Дестинация Южно 

Черноморие, утвърдена от 

Министерство на туризма 

и обхващаща: Бургас, 

Несебър, Поморие, 

Созопол, Царево  

Зона за устойчива 

синя икономика, 

съседните 

общини Бургас и 

Несебър 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027; програми за 

териториално 

сътрудничество; 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 

Община Поморие, 

съседни общини и 

общини от ЮИР 

Приоритет 1   

1.6.4. ИТИ за 

развитие на 

регионалния 

пътнически 

воден 

транспорт  

1.6.4.1. ИТИ за 

възстановяване на 

местните морски 

пътнически превози от 

Бургас до Варна, Несебър, 

Поморие, Черноморец и 

Созопол поне през летния 

сезон с цел повишаване 

качеството и добавена 

стойност на предлаганите 

туристически услуги 

(предвиден в ИТСР на 

ЮИР) 

Зона за устойчива 

синя икономика, 

съседните 

общини Бургас и 

Несебър 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

"Транспорт" 2021-

2027 г.; Програма 

за развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027; програми за 

териториално 

сътрудничество, 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 

Община Поморие, 

съседни общини и 

общини от ЮИР и 

СИР 
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Приоритет 1     

1.6.4.2. ИТИ за 

увеличаване на броя, 

видовете и качеството на 

транспортните и 

съпътстващите ги услуги 

за гражданите и гостите на 

община Бургас и 

останалите крайморски 

общини в ЮИР с цел 

повишаване качеството и 

добавена стойност на 

предлаганите 

туристически услуги 

(предвиден в ИТСР на 

ЮИР) 

Зона за устойчива 

синя икономика, 

съседните 

общини Бургас и 

Несебър 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

"Транспорт" 2021-

2027 г.; Програма 

за развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027; програми за 

териториално 

сътрудничество, 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 

Община Поморие, 

съседни общини и 

общини от ЮИР  

Приоритет 2. Опазване на околната среда за бъдещите поколения и трансформация на община Поморие в по-зелена чрез релевантно управление, 

опазване и оползотворяване на природните ресурси - въздух, води, почви и биоразнообразие (с фокус – околна среда, биологично разнообразие и 

екосистеми) 

Приоритет 2  

Мярка 2.1. 

Опазване на 

биологично

то 

разнообрази

е и 

екосистеми

те 

2.1.1. Група 

проекти за 

опазване на 

биологичното 

разнообразие и 

екосистемите 

чрез подобрено 

управление на 

защитените 

територии и 

защитените 

зони от НЕМ / 

Натура 2000 

2.1.1.1. Проекти за 

изпълнение на мерки за 

подобряване на 

благоприятния 

природозащитен статус 

(БПС) на видове и 

местообитания от 

Националната 

приоритетна рамка за 

Натура 2000 на 

териториите на 

защитените зони в община 

Поморие 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  
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Приоритет 2      

2.1.1.2. Проект за 

интервенции и 

инвестиции в 

Посетителски център 

„Поморийско езеро”, вкл. 

непосредствено зад 

центъра да се направи 

градина само с типични за 

езерото растения и цветя; 

дървената зона за 

разходки около сградата 

да се поднови с модерни 

дълготрайни греди; да се 

изградят фотографски 

укрития за снимане на 

птици по подобие на 

съществуващите в 

Природозащитен център 

„Пода”; да се оформят 

екопътеки по брега на 

езерото; създаване на 

дигитално съдържание на 

достъпни места в града с 

информация за видовете 

птици, които могат да се 

наблюдават през всеки 

сезон - без проектна 

готовност (по фиш за 

проектна идея, подаден от 

Исторически музей - 

Поморие) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК 

2022-2027г. Община Поморие  
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Приоритет 2    

2.1.2. Група 

проекти за 

насърчаване 

опазването на 

водните 

биоресурси в 

Черно море 

2.1.2.1. Проекти за 

прилагане на действия в 

контекста на постигане на 

целите, заложени в 

стратегията за биологично 

разнообразие на околната 

среда в морските води, 

осигуряване на устойчиво 

използване на 

риболовните ресурси, по-

конкретно в областите на 

интервенция по Натура 

2000 (вж. най-отдолу в 

забележка). 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПМДРА 2021-

2027 г., 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  

Приоритет 2      

2.1.2.2. Проекти, насочени 

към опазване и 

възстановяване на водните 

екосистеми, включително 

мониторинг и съхранение 

на чувствителни видове, в 

т.ч. и интервенции за 

околната среда в морските 

райони по Натура 2000 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПМДРА 2021-

2027 г., 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  

Приоритет 2      

2.1.2.3. Проект за 

инсталиране на 

изкуствено създадени от 

човека подводни 

структури, предназначени 

да стимулират развитието 

на подводен живот с цел 

съхраняване на 

местообитанията и 

подобряване на водното 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПМДРА 2021-

2027 г., 

програми за 

териториално 

2022-2027г. Община Поморие  
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биоразнообразие (вж. най-

отдолу в забележка) 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

сътрудничество 

Приоритет 2      

2.1.2.4. Проекти за 

ангажиране на рибарите, 

преимуществено 

представителите на 

дребномащабния риболов 

в съвместно управление 

на защитените морски 

зони и зоните забранени 

за риболов 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПМДРА 2021-

2027 г., 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  

Приоритет 2      

2.1.2.5. Проекти, насочени 

към постигане на целите 

за добър екологичен 

статус, в съответствие с 

Рамковата директива за 

водите, вкл. опазване и 

възстановяване на 

мигриращи видове, 

намаляване на 

въздействието на реките 

върху крайбрежните и 

морските води (вж. най-

отдолу в забележка) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПМДРА 2021-

2027 г., 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  
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Приоритет 2      

2.1.2.6. Проекти за 

подобряване на 

природозащитното 

състояние на морски 

типове природни 

местообитания чрез 

контрол върху обилието 

на инвазивни видове - 

чрез извличане на 

дребноразмерни класове 

Rapana venosa с прилагане 

на екологосъобразни 

методи за улов (водолазен 

способ) и оползотворяване 

на улова за хранителни 

цели или за преработка 

извън хранителната 

промишленост (в 

съответствие с 

разпоредбите на 

европейското и 

националното право) 

Зона за устойчива 

синя икономика 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПМДРА 2021-

2027 г., 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  

Приоритет 2      

2.1.2.7. Проекти за 

повишаване на 

осведомеността сред 

бизнеса и гражданите чрез 

кампании за нуждата от 

опазване на 

биоразнообразието, и 

въздействието на 

човешките дейности върху 

морската екосистема и от 

намаляването на 

въглеродните емисии; 

провеждане на 

образователни дейности за 

опазване на водната 

околна среда от ранна 

детска възраст. 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

ПМДРА 2021-

2027 г., 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  
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Приоритет 2  

Мярка 2.2. 

Подобряван

е 

качеството 

на 

атмосферни

я въздух и 

питейните 

води 

2.2.1. Група 

проекти за 

подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух 

2.2.1.1. Проекти за 

поетапна подмяна на 

отоплителни уреди на 

твърдо гориво в 

домакинствата; 

Въвеждане на финансови 

стимули за замяна на 

печките за отопление с 

екосертифицирани печки 

и печки на пелети (вж. 

най-отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух", 

Програми на ЕК 

2022-2027г. Община Поморие  

Приоритет 2      

2.2.1.2. Проекти за 

стимулиране ползването 

на алтернативни 

екосъобразни енергийни 

източници /т.н. зелена 

енергия/ в домакинствата, 

вкл. и използване на 

покривните пространства 

на сградите (вж. най-

отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

НПВУ, 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух", 

Програми на 

ЕК, програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  

Приоритет 2    

2.2.2. Група 

проекти за 

подобряване на 

достъпа до 

водоснабдяван

е, качеството 

на питейните 

води и 

намаляване 

загубите им 

2.2.2.1. Проекти за 

изграждане 

(рехабилитация) на 

водоснабдителна и 

канализационна система 

на територията на община 

Поморие, вкл. 

Реконструкция и 

рехабилитация на ВиК-

мрежата на гр. Поморие 

Цялата територия 

на общината 
16,462.50 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

ПУДООС, 

общински бюджет 

2022-2027г. Община Поморие  
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(ІІ етап) - прогнозна 

стойност - 16462500 лв. 

(от ИПГВР) 

Приоритет 2  

Мярка 2.3. 

Устойчиво 

управление 

на битовите 

отпадъци 

2.3.1. Група 

проекти за 

устойчиво 

управление на 

битовите 

отпадъци 

2.3.1.1. Разширяване 

обхвата на системата за 

разделно събиране на 

отпадъците, вкл. и с 

насоченост към 

търговските обекти в 

общината; своевременно 

почистване на 

нерегламентирани 

сметища (вж. най-отдолу 

в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“ и 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПУДООС, 

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ на 

ЕИП) 

2022-2027г. Община Поморие  

Приоритет 2      

2.3.1.2. Развитие на 

система за събиране и 

оползотворяване на 

биологични и 

биоразградими отпадъци - 

обхващане на обекти за 

събиране на зелени 

биоотпадъци от 

обществени места, 

обхващане на обекти, 

генериращи хранителни 

отпадъци, вкл. чрез 

изграждане на инсталации 

и/или системи за 

управление на хранителни 

отпадъци от места за 

настаняване и хранене, 

вкл. и биоразградими от 

селското стопанство (вж. 

най-отдолу в забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“, 

ПУДООС, 

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ на 

ЕИП), Програми 

на ЕК 

2022-2027г. Община Поморие  
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Приоритет 2      

2.3.1.3. Реализиране на 

проекти за повишаване 

осведомеността относно 

възможностите за 

управление на битовите 

отпадъци с акцент върху 

сепарирането и 

преработката 

им/повторната им 

употреба и превръщане в 

друг продукт, и ефекта от 

това върху околната 

среда, включително върху 

предотвратяването на 

емисии на парникови 

газове, в т.ч. намаляване 

количеството битови 

отпадъци и чрез 

компостиране, чрез 

релевантно поведение на 

населението за намаляване 

образуването им, чрез 

действия на населението 

за връщането им в 

повторна употреба, в т.ч. 

използването им за 

изработка на друг продукт 

и др. Повишаване на 

осведомеността относно 

практиките и поведението 

на релевантни местни 

заинтересовани страни във 

връзка с устойчивото 

потребление, вкл. 

Популяризиране на 

идеята за чисто, 

безопасно за здравето и 

свободно от пластмаса 

Черно море чрез дейности 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“, 

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ на 

ЕИП), програми 

за териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие  
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по почистване на Черно 

море от отпадъци и 

дейности по публичност и 

кампании за 

популяризиране на 

дейностите по почистване 

на морето. 

Приоритет 2  

Мярка 2.4. 

Интервенци

и срещу 

климатични

те промени 

2.4.1. Група 

проекти за 

смекчаване 

изменението на 

климата чрез 

въвеждане на 

мерки за 

енергийна 

ефективност и 

използване на 

ВЕИ 

2.4.1.1. Реализиране на 

проекти за енергийна 

ефективност и използване 

на ВЕИ в 

административни 

обществени (публични) 

сгради, в т.ч.: общински 

административни сгради, 

вкл. проекти за 

изграждане на 

алтернативни източници 

на енергия на общински 

сгради - администрации и 

др. административни 

публични сгради, както и 

при възможност на 

общински терени; 

изграждане на 

фотоволтаични паркове и 

централи: (1) в гр. 

Каблешково, местност 

Пъдарска могила, община 

Поморие (съгласно 

Решение на ОбС за даване 

на разрешение на частен 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Норвежки 

финансов 

механизъм (EEA 

Grants), общински 

бюджет, частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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субект за възлагане 

изработването на проект 

за ПУП-ПРЗ за ПИ 

35033.7.464 по КК на гр. 

Каблешково) и (2) 

изграждане на 

фотоволтаичен парк в 

землището на с. Каменар 

(на 960 дка) - без проектна 

готовност (по заявка, 

подадена от общинска 

администрация) 

Приоритет 2      

2.4.1.2. Реализиране на 

проекти за енергийна 

ефективност и използване 

на ВЕИ в специализирани 

обществени (публични) 

сгради, вкл. проекти за 

изграждане на 

алтернативни източници 

на енергия на/в 

специализирани 

обществени (публични) 

сгради, в т.ч.: Сгради от 

образователната 

инфраструктура; Сгради 

спортна инфраструктура; 

Сгради от социалната 

инфраструктура (вкл. 

социални домове; КСУ, 

ЦНСТ и др.); Сгради от 

здравната инфраструктура 

(вкл. ДЯ), Сгради 

културна инфраструктура 

(вкл. саниране на сградата 

на Читалище "Просвета-

1928г.", с. Порой, Община 

Поморие - прогнозна 

стойност 200000 лв. по 

Цялата територия 

на общината 
200 

НПВУ, Норвежки 

финансов 

механизъм (EEA 

Grants)  

2022-2027г. Община Поморие  
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фиш за проектна идея, 

постъпил от Читалище 

"Просвета-1928г.", с. 

Порой). 

Приоритет 2      

2.4.1.3. Проекти за 

енергоспестяващо 

осветление, вкл. 

проектиране, доставка и 

внедряване на системи за 

външно изкуствено 

осветление - подмяна на 

осветителите с нови със 

светодиодна (LED) 

технология и въвеждане 

на система за управление 

и мониторинг  

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ФИ, 

Норвежки 

финансов 

механизъм (EEA 

Grants)  

2022-2027г. Община Поморие  
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Приоритет 2      

2.4.1.4. Реализиране на 

проекти за енергийна 

ефективност на  жилищни 

сгради (еднофамилни и 

многофамилни). (вж. най-

отдолу в забележка)  

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ФИ, 

частно 

финансиране 
2022-2027г. 

Община Поморие, 

частни субекти, вкл. 

сдружения на 

собствениците на 

самостоятелни 

обекти в сграда в 

режим на етажна 

собственост  

Приоритет 2    

2.4.2. Група 

проекти за 

адаптация към 

изменението на 

климата чрез 

екосистемни 

решения и 

изграждане на 

зелена 

инфраструктур

а в Община 

Поморие 

2.4.2.1. Проекти за 

изграждане на зелена 

инфраструктура в градски 

и крайградски територии 

(в съответствие с 

принципите на новия 

Европейски Баухаус), 

насърчаващи 

екосистемните услуги, 

вкл. разработване и 

въвеждане на нови 

инструменти и трансфер 

на решения между 

различни заинтересовани 

страни за насърчаване на 

природосъобразни 

практики, вкл. проект за 

облагородяване на ул. 

"Крайбрежна" в старата 

част на град Поморие - 

обособяване на зони с 

пейки и цветя от страната 

Цялата територия 

на общината 
14,339.64 

Програми на 

ЕК, ПУДООС, 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие 
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на плажа, премахване на 

незаконни бараки и 

постройки, разположени 

на тротоарната част и 

възстановяване на по 

предназначение - без 

проектна готовност (по 

фиш за проектна идея, 

постъпил от гражданин); 

доизграждане на паркови 

площи между ул. „Княз 

Борис”, ул. „Смирна”, ул. 

„Странджа” и ул. 

„Манастирска” - 

прогнозна стойност - 

1785481,50 лв.; 

изграждане на нова 

озеленена площ на ул. 

Крайбрежна УПИ I кв.234 

ПИ с идентификатор № 

57491.501.245 - прогрозна 

стойност - 3487660 лв.; 

Озеленяване и 

реконструкция пешеходна 

зона III етап и 

превръщането й изцяло в 

пешеходна - прогнозна 

стойност - 2013340 лв.; 

Покритие над 

съществуващи паркинги и 

изграждане на зелена 

покривна среда и 

площадки за рекреация и 

улавяне на дъждовни води 

- прогнозна стойност - 

2927350 лв.; Изграждане 

на озеленена площ в ПИ с 

идентификатор 

№57491.508.99 - 
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прогнозна стойност- 

262395 лв.; Насърчаване 

на местната инициатива 

при изграждане и 

поддържане на детски 

площадки и други 

съоръжения - прогнозна 

стойност - 2300000 лв.; 

изграждане на зелени 

площи в кв. „Малкото 

езеро“ - прогнозна 

стойност-1267150 лв.; 

Изграждане на зелени 

площи в кв. „Свобода“ - 

индикативна стойност - 

296260 лв. (от ИПГВР) 

Приоритет 2      

2.4.2.2. Проект за 

създаване на еко парк с 

открита класна стая в 

двора на училище 

"Паисий Хилендарски", 

гр. Каблешково състоящ 

се в това, около 

новоизградените спортни 

съоръжения в двора на 

училището да се създаде 

изнесена, открита класна 

стая с алеи и дръвчета, за 

които учениците да 

полагат грижи. 

Необходими интервенции 

и инвестиции: заравняване 

на терена, полагане на 

Зона за устойчива 

синя икономика 
300 

Програми на 

ЕК, ПУДООС, 

програми за 

териториално 

сътрудничество 

2022-2027г. Община Поморие 
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асфалт, пейки, беседка, 

бордюри, озеленяване - 

прогнозна стойност 

300000 лв., наличен идеен 

проект (по фиш за 

проектна идея, постъпил 

от кмета на гр. 

Каблешково и директора 

на образователната 

институция) 

Приоритет 2    

2.4.3. Група 

проекти за 

адаптация към 

изменението на 

климата чрез 

управление на 

рискове от 

природни 

бедствия 

2.4.3.1. Проекти за 

адаптация към 

изменението на климата 

чрез управление на 

рискове от природни 

бедствия, вкл. наводнения, 

пожари, свлачища и др. 

(вж. най-отдолу в 

забележка)  

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 4 

„Риск и 

изменение на 

климата“, 

Общински 

бюджет 

2022-2027г. Община Поморие 

Приоритет 2  

Мярка 2.5. 

Интегрира

ни 

териториал

ни 

инвестици

и за 

регионално 

управление 

на 

отпадъците 

и 

природните 

рискове 

2.6.1. ИТИ за 

регионално 

управление на 

отпадъците по 

линия на 

Регионалната 

система за 

управление на 

отпадъците 

/РСУО/ 

2.6.1.1. Проекти за ИТИ 

по линия на Регионалната 

система за управление на 

отпадъците в регион 

Бургас  

Цялата територия 

на общината, 

общините в 

РСУО 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“,  

Програма 

„Опазване на 

околната среда 

и климатични 

промени” (ФМ 

на ЕИП), 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

Програми на ЕК 

2022-2027г. 
Община Поморие, 

общините в РСУО 
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Приоритет 2    

2.6.2. ИТИ за 

регионално 

управление на 

природните 

рискове  

2.6.2.1. Проекти за ИТИ 

по линия регионално 

управление на геоложките 

рискове чрез геозащитни 

мерки и дейности; 

управление на рисковете 

от наводнения и свлачища 

и др. 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 4 

„Риск и 

изменение на 

климата“, 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

Програми на ЕК, 

държавен бюджет,  

общински бюджет 

2022-2027г. Община Поморие 

Стратегическа цел 2. Човеко-ориентирана трансформация на община Поморие към по-социално справедлива, по-

свързана и достъпна територия за повишаване качеството и стандарта на живот и задържане на човешкия 

капитал  
Приоритет 3. Повишаване качеството и стандарта на живот за трансформация на община Поморие в по-социално справедлива и за задържане на 

човешкия капитал чрез осигуряване на съвременни, качествени здравни, социални и образователни услуги и достъп до култура, спорт и прояви 

на открито (с фокус – публични услуги) 

Приоритет 3 

Мярка 3.1. 

Интервенци

и в здравна 

и социална 

инфраструк

тура и 

предоставян

е на 

съвременни 

и 

качествени 

здравни и 

социални 

услуги 

3.1.1. Група 

проекти за 

предоставяне 

на съвременни 

и качествени 

здравни услуги 

и повишаване 

на 

осведоменостт

а относно 

здравната 

култура 

3.1.1.1.  Проект за 

изграждане на 

медицински кабинет в ОУ 

"Христо Ботев" гр. 

Поморие - стойността му е 

включена в общата 

прогнозна стойност на 

целия проект 3.2.2.1. (по 

фиш за проектна идея, 

постъпил от директора на 

образователната 

институция) 

Цялата територия 

на общината 

 Стойността на 

проекта е 

включена в 

общата 

прогнозна 

стойност на 

целия проект 

3.2.2.1. 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието 

и развитие на 

селските райони 

за периода 2023 

– 2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027г., 

Програми на 

ЕК, общински 

бюджет 

2022-2027 г. Община Поморие 
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Приоритет 3     

3.1.1.2. Проект за 

изграждане/оборудване на 

рехабилитационен център 

чрез реализиране на 

инвестиции за изграждане 

на собствен (частен) 

салон, в който да се 

извършва кинезитерапия, 

физиотерапия и 

рехабилитация - 

прогнозна стойност - 

100000 лв., без проектна 

готовност (по фиш за 

проектна идея, постъпил 

от гражданин) 

Цялата територия 

на общината 
100 

  Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027г., частни 

инвестиции 

2022-2027 г. Частни субекти 

Приоритет 3     

3.1.1.3. Проект за ремонт 

на общинска здравна 

инфраструктура МБАЛ – 

Поморие - прогнозна 

стойност - 2002650 лв. (от 

ИПГВР) 

Зона за устойчива 

синя икономика 
2,002.65 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието 

и развитие на 

селските райони 

за периода 2023 

– 2027 г., 

Програми на 

ЕК, общински 

бюджет 

2022-2027 г. Община Поморие 
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Приоритет 3     

3.1.1.4. Проекти за 

повишаване на 

осведомеността относно 

здравната култура, вкл. (1) 

проект за превенция и 

повишаване на 

информираността в 

целевата група - 

Превенция на ранна 

бременност и ранни 

бракове сред деца и 

младежи в ромската 

общност, вкл. 

организиране и 

провеждане на кампании 

за широко информиране 

за: запознаване със 

законовите норми и 

санкции по отношение на 

ранните бракове; 

информираност и 

разбиране на 

комплексните последици 

за бъдещата социална и 

професионална 

реализация на младите 

хора, предизвикани от 

детския брак - здравни, 

социални, образователни 

и други релевантни 

аспекти; съвместни 

дейности с училищата за 

утвърждаване на 

образованието като 

привлекателна 

алтернатива на детския 

брак - без проектна 

готовност; (2) проект за 

превенция на рисково 

Цялата територия 

на общината 
235.166 

 ФМ на ЕИП, 

програми на ЕК, 

НПИМД по чл. 

10а от ЗХ, 

общински 

бюджет 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

НПО 
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поведение на деца и 

младежи от общността 

чрез включване на деца и 

младежи от различни 

възрастови групи /14г. - 

18г./ в превантивни мерки 

относно рискове и 

влияние на 

психоактивните вещества 

върху здравния и 

психичен статус и 

провеждане на 

информационни кампании 

в малките населени места 

на територията на община 

Поморие по отношение 

рисковете от употреба на 

забранени вещества в 

посока първична 

превенция - прогнозна 

стойност - 223215 лв. без 

ДДС и 235166 лв. с ДДС 

(по фишове за проектни 

идеи, постъпили от ЦОП-

Поморие) 

Приоритет 3   

3.1.2. Група 

проекти за 

създаване на 

нова социална 

инфраструктур

а и 

предоставяне 

на социални 

услуги на хора 

в 

неравностойно 

положение, 

уязвими лица, 

граждани на 

3.1.2.1. Проект за 

интервенции и 

инвестиции за 

подобряване на 

общинския капацитет в 

областта на убежището и 

миграцията, по-специално 

предоставяне на услуги на 

граждани на трети 

държави, търсещи 

международна закрила и 

граждани на трети 

държави, получили 

временна закрила със 

Цялата територия 

на общината 
1,955 

 ФМ на ЕИП, 

общински 

бюджет 

2022-2027 г. Община Поморие 
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трети държави 

и за нуждите 

на групите в 

риск 

специален фокус върху 

уязвими лица (по отворена 

за кандидатстване с 

проектно предложение 

покана 

BGHOMEAFFAIRS-1.005, 

Програма "Вътрешни 

работи", НФМ 2014-2021 

г. - максимален размер на 

безвъзмездната помощ, за 

която се кандидатства по 

обявата е 1 955 800 лв.) 

Приоритет 3   

3.1.3. Група 

проекти за 

предоставяне 

на адекватни 

социални 

услуги и 

създаване на 

условия за 

социално 

включване  

3.1.3.1. Проекти за 

разширяване обхвата на 

предоставяни в общността 

интегрирани здравно-

социални услуги за 

възрастни хора и лица с 

увреждания - патронажна 

грижа 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027 г., 

Приоритет 2 

2022-2027 г. Община Поморие 

Приоритет 3     

3.1.3.2. Проекти за 

социално подпомагане на 

най-уязвимите лица:  

„Топъл обяд“ 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма  за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

2021-2027 г. 

2022-2027 г. Община Поморие 

Приоритет 3     

3.1.3.3.Проекти за активно 

приобщаване с оглед 

насърчаване на равните 

възможности и 

Цялата територия 

на общината 
290 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2022-2027 г. Община Поморие 
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социалното включване на 

семейства с деца и 

младежи с увреждания на 

територията на община 

Поморие 

2027 г. 

Приоритет 3     

3.1.3.4.Проекти за 

социално-икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности на територията 

на Община Поморие 

Цялата територия 

на общината 
290 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027 г. 

2022-2027 г. Община Поморие 

Приоритет 3 

Мярка 3.2. 

Интервенци

и в 

образовател

на 

инфраструк

тура и 

предоставян

е на 

съвременни

, качествени 

и адекватни 

на пазара на 

труда 

образовател

ни и 

обучителни 

услуги 

3.2.1. Група 

проекти за 

предоставяне 

на качествено 

предучилищно 

образование 

3.2.1.1 Проекти за 

преустройство и 

оборудване на детски 

градини за осигуряване на 

достъпна среда, зони за 

отдих и/или физическа 

активност и културни 

прояви (вж. най-отдолу в 

забележка) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, ПУДООС, 

общински 

бюджет, програми 

за териториално 

сътрудничество 

2022-2027 г. Община Поморие 
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Приоритет 3     

3.2.1.2. Проекти за 

преустройство и 

оборудване на детски 

градини за осигуряване на 

професионални и STEM 

кабинети с прилежащо 

оборудване, вкл. 

комплексни проекти за 

създаване на STEM среда 

в детските градини, 

представляващи цялостни 

решения за физическата и 

цифровата среда за 

интерпретиране и 

представяне на учебния 

материал пред 

съответната възрастова 

група, техническо 

оборудване на STEM 

пространства, прилагане 

на методи на преподаване 

и на учене, иновативна и 

гъвкава организация на 

учебния процес, 

адаптиране на нови форми 

на управление, лидерство 

и взаимодействие на екипа 

в детската градина, 

целенасочена 

квалификация и подкрепа 

за колективите, споделяне 

на учебното пространство 

и взаимодействие с 

релевантни представители 

на местната общност (вкл. 

деца от други детски 

градини, екипи в други 

детски градини, 

представители на 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, Програми 

на ЕК, общински 

бюджет, програми 

за териториално 

сътрудничество 

2022-2027 г. Община Поморие 
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граждански организации и 

др.). Изграждането на 

STEM среда в детските 

градини включва и: 

обучение и повишаване на 

квалификацията на 

професионалистите, 

работещи пряко с децата в 

детските градини, 

интегрирано 

образователно 

съдържание, занимания 

съвместно с други детски 

градини, училища и 

институции (пр. музеи, 

детски научни центрове, 

неправителствени 

организации, фирми и 

производствени 

предприятия, 

професионални 

организации др.) и др. 

Приоритет 3   

3.2.2. Група 

проекти за 

предоставяне 

на адекватно и 

качествено 

училищно 

образование 

3.2.2.1. Проекти за ремонт 

и реконструкция на НУ, 

СУ, ПГ и ЦПРЛ на 

територията на Община 

Поморие, вкл. 

разширяване/ремонт, 

обновяване на двора, 

оборудване и обзавеждане 

на общински училища в 

град Поморие - прогнозна 

стойност -8079206,58 лв.; 

Разширяване/ремонт, 

обновяване на двора, 

оборудване и обзавеждане 

на ПГТ „Алеко 

Константинов“ - 

прогнозна стойност - 

Цялата територия 

на общината 
11,858.94 

НПВУ, Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, Програми 

на ЕК, общински 

бюджет, програми 

за териториално 

сътрудничество 

2022-2027 г. Община Поморие 
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1879074,24 лв.; Ремонт, 

обновяване, 

реконструкция и 

облагородяване на 

Общински детски 

комплекс - прогнозна 

стойност - 300663,50 лв. 

(от ИПГВР); проект за 

реконструкция и 

преустройство на сгради 

от образователната 

инфраструктура на 

територията на ОУ 

"Христо Ботев" гр. 

Поморие, предвиждащ 

основна реконструкция на 

всички постройки, като на 

тяхно място бъдат 

изградени съвременни 

класни стаи, библиотека 

(медицински кабинет - 

включен в проект 3.1.1.1), 

кабинет на 

педагогическия съветник, 

ресурсен кабинет, стая за 

архива, санитарно 

помещение (физкултурен 

салон - включен в проект 

3.3.1.1.)  - обща прогнозна 

стойност на целия проект - 

1600000 лв. (по фиш за 

проектна идея, постъпил 

от директора на 

образователната 

институция); надграждане 

на проект "Реконструкция, 

ремонт на сградна част от 

инфраструктурата за 

професионално 
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образование в град 

Поморие и създаване на 

Учебен и консултативен 

хъб – Етап 1" 

Приоритет 3     

3.2.2.2. Проекти за 

преустройство и 

оборудване на ОУ, СУ, ПГ 

и ЦПРЛ на територията на 

Община Поморие за 

осигуряване на достъпна 

среда, професионални и 

STEM кабинети с 

прилежащо оборудване, 

вкл. комплексни проекти 

за създаване на STEM 

училищна среда, 

представляващи цялостни 

решения за физическата и 

цифровата среда на учене, 

техническото оборудване 

на STEM пространството, 

прилаганите методи на 

преподаване и на учене, 

иновативна и гъвкава 

организация на учебния 

процес, адаптиране на 

Цялата територия 

на общината 
454.10 

НПВУ, Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, Програми 

на ЕК, общински 

бюджет, програми 

за териториално 

сътрудничество 

2022-2027 г. Община Поморие 
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нови форми на 

управление, лидерство и 

взаимодействие на 

училищния екип, 

целенасочена 

квалификация и подкрепа 

за училищните колективи, 

споделяне на учебното 

пространство и 

взаимодействие с 

представители на 

местната и училищна 

общност (вкл. бизнес, 

ученици от други 

училища, училищни 

екипи, представители на 

граждански организации, 

висши училища и др.). 

Изграждането на STEM 

училищна среда включва 

и: обучение и повишаване 

на квалификацията на 

учителите, интегрирано 

образователно 

съдържание, извънкласни 

занимания съвместно с 

други училища и 

институции (пр. БАН, 

ССА, ВУ, музеи, детски 

научни центрове, 

неправителствени 

организации, фирми и 

производствени 

предприятия, 

професионални 

организации др.); 

въвеждане на базисни 

дигитални умения за 

учители и студенти; 
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въвеждане на училище в 

облака; осигуряване на 

софтуер/програмни 

продукти за 

дигитализация на учебния 

процес. Вкл. осигуряване 

на чиракуване и 

стажуване - възможност за 

младежи и млади хора да 

бъдат включвани в 

стажантски програми и 

чиракуване - прогнозна 

стойност - 454097 лв. (от 

ИПГВР) 

Приоритет 3     

3.2.2.3. Проекти за 

приобщаващо образование 

и образователна 

интеграция, вкл. 

разширяване обхвата на 

предучилищното и 

начално образование, чрез 

подкрепа за механизма за 

съвместна работа на 

институциите по 

обхващане и включване в 

образователната система 

на деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст. 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г. 

Приоритет 1, 

Програми на ЕК 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

АЗ 
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Приоритет 3     

3.2.2.4. Проекти за 

подкрепа за образователна 

интеграция на 

маргинализирани и 

уязвими групи, в т. ч. 

ромите чрез организиране 

и провеждане на курсове 

за ограмотяване на 

възрастни, и на курсове за 

усвояване на учебно 

съдържание за различните 

образователни етапи и 

степени за лица, с ниско 

образование или без 

образование в 

координация с Агенция по 

заетостта и МТСП, с цел 

последващо включване 

във възможности за 

придобиване на 

професионална 

квалификация, вкл. 

предоставяне на условия и 

услуги за 

преквалификация и 

достъп до заетост чрез 

социални програми и 

проекти за заетост - 

прогнозна стойност - 

237088,80 лв. (от ИПГВР) 

Цялата територия 

на общината 
237.09 

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г. 

Приоритет 1, 

Програми на ЕК 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

АЗ и МТСП 
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Приоритет 3     

3.2.2.5. Проекти за 

създаване на нов 

младежки център и/или 

разширяване дейността на 

вече съществуващ (по 

заявка, подадена от 

общинска администрация) 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите 

по съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, Програми 

на ЕК, общински 

бюджет, програми 

за териториално 

сътрудничество 

2022-2027 г. Община Поморие 

Приоритет 3   

3.2.3. Група 

проекти за 

предоставяне 

на адекватни 

на пазара на 

труда 

обучителни и 

преквалификац

ионни услуги 

3.2.3.1. Проекти за 

развитие на човешкия 

капитал за нуждите на 

рибарството чрез 

изграждане и/или 

надграждане на умения за 

оползотворяване на 

местния потенциал, 

произтичащ от нови 

възможности за бизнес в 

рибарството (вкл. 

неформално 

професионално обучение, 

обучение и насърчаване на 

млади рибари, учене през 

целия живот, 

разпространение на 

знания и опит) с оглед 

адаптиране на работната 

ръка към изменящата се в 

технологично отношение 

среда и/или включване на 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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млади хора и 

маргинализирани групи в 

развитието на рибарските 

територии, справяне с 

недостига на умения, 

съживяване на пустеещи 

райони и създаване на 

нова икономическа и 

социална култура, 

свързана с живота в 

рибарските територии  

Приоритет 3     

3.2.3.2. Проекти за 

развитие на човешкия 

капитал за нуждите на 

устойчивите дейности, 

свързани с аквакултурите 

чрез организиране и 

провеждане на обучения 

на производители на 

аквакултури (вкл. 

марикултури), вкл. такива, 

насочени специално за 

отглеждане на видове на 

ниско трофично ниво, 

преминаване към 

органична аквакултура, 

методи за производство на 

аквакултури с ниско 

въздействие върху 

околната среда и 

хуманното отношение към 

животните и по-добра 

ефективност  

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Поморие, 

частни субекти  
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Приоритет 3     

3.2.3.3. Проекти за 

развитие на умения за 

използване на 

възобновяеми морски 

ресурси (включително 

отпадъци от водорасли 

или морски дарове) за 

разработване и предлагане 

на иновативни продукти 

и/или за кръгова 

икономика. 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

 ПМДРА 2021-

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

програми за 

териториално 

сътрудничество, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 

Община Поморие,  

организации - 

носители на научен 

капацитет, частни 

субекти  

Приоритет 3 

Мярка 3.3. 

Интервенци

и в спортна 

инфраструк

тура и 

предоставян

е на 

съвременни 

и 

качествени 

услуги в 

областта на 

спорта и 

физическат

а активност 

3.3.1. Група 

проекти за 

разширяване 

условията за 

практикуване 

на спорт и 

здравословен 

начин на живот 

3.3.1.1. Проект за 

изграждане на 

физкултурен салон в ОУ 

"Христо Ботев" гр. 

Поморие - стойността му е 

включена в общата 

прогнозна стойност на 

целия проект 3.2.2.1. (по 

фиш за проектна идея, 

постъпил от директора на 

образователната 

институция) 

Цялата територия 

на общината 

Стойността на 

проекта е 

включена в 

общата 

прогнозна 

стойност на 

целия проект 

3.2.2.1. 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; програми 

на ЕК, общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027 г. Община Поморие 

Приоритет 3     

3.3.1.2. Проект за 

изграждане на 

многофункционална 

спортна площадка на 

територията на ОУ 

"Христо Ботев", с. Горица 

- без проектна готовност 

(по фиш за проектна идея, 

постъпил от директора на 

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; програми 

на ЕК, общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

2022-2027 г. Община Поморие 
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образователната 

институция) 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

кредитна 

институция 

Приоритет 3     

3.3.1.3. Проект за 

изграждане на 

многофункционален 

спортен комплекс 

Поморие 

(многофункционална 

спортна зала в района на 

старата ЖП гара - с 

прогнозна стойност - 

6331980 лв. - от ИПГВР) 

Цялата територия 

на общината 
6,331.980 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; програми 

на ЕК, общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027 г. Община Поморие 

Приоритет 3   

3.3.2. Група 

проекти за 

насърчаване на 

масовия спорт 

и повишаване 

на физическата 

култура на 

населението 

3.3.2.1. Проекти за 

насърчаване на масовия 

спорт сред младежите и 

организиране на масови 

спортни събития; за 

повишаване на 

физическата култура на 

населението, вкл. чрез 

информационно-

промоционни кампании за 

насърчаване 

практикуването на спорт в 

свободното време и спорт 

за всички, и увеличаване 

на мобилността на 

населението от всички 

възрастови групи; 

подкрепа за спортните 

клубове и спортни 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

ФМ на ЕИП; 

Национална 

програма за 

изпълнение на 

младежки 

дейности по 

Закона за хазарта 

(НПИМД по чл. 

10а от ЗХ), други 

национални и 

европейски 

младежки и 

спортни 

програми, частни 

инвестиции, 

Програми на ЕК, 

общински бюджет 

2022-2027 г. 

Община Поморие, 

НПО, частни 

субекти 
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инициативи 

Приоритет 4. Удовлетворяване нуждите на трудовата миграция, оптимизиране на градско-селските връзки, териториалната свързаност и 

достъпност за трансформация на община Поморие в по-свързана и достъпна за населението община чрез подобряване на комуникационно-

транспортна мрежа и физическата среда (с фокус – инфраструктура) 

Приоритет 4 

Мярка 4.1. 

Оптимизира

не на 

градско-

селските 

връзки, 

териториал

ната 

свързаност 

и 

достъпност   

4.1.1. Група 

проекти за 

изграждане и 

реконструкция 

на общинска 

пътна и улична 

мрежа  

4.1.1.1. Проект за основен 

ремонт на общински път 

BGS 1145 - Медово – Бата 

-Страцин (налична 

техническа и проектно 

сметна документация) - 

прогнозна стойност 14 117 

000, 92  лв с ДДС 

/актуална към 2022 год./ 

(по заявка, подадена от 

общинска администрация, 

Началник отдел 

„Строителство”)  

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

14,117.000 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 

Приоритет 4     

4.1.1.2. Проект за 

изграждане на кръгово 

кръстовище ул. "Княз 

Борис I" и ул. "Европа" в 

гр. Поморие - прогнозна 

стойност 537100 лв.; 

одобрен проект и 

издадено разрешение за 

строеж, проектно-сметна 

документация (по заявка, 

подадена от общинска 

администрация, Директор 

Зона за устойчива 

синя икономика 
537.100 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 
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дирекция "СУТОСУП")  

Приоритет 4     

4.1.1.3. Проект за улица 

"Европа" в участъка от о.т. 

939 до о.т. 941, гр. 

Поморие - прогнозна 

стойност 306500 лв.; 

одобрен проект и 

издадено разрешение за 

строеж, проектно-сметна 

документация (по заявка, 

подадена от общинска 

администрация, Директор 

дирекция "СУТОСУП")  

Зона за устойчива 

синя икономика 
306.500 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 

Приоритет 4     

4.1.1.4. Проект за 

изграждане на селско 

стопански пътя от с. 

Габерово до разклона за 

селата – с. Бата и с. 

Медово - 3 км /три/ - без 

проектна готовност (по 

фиш за проектна идея, 

подаден от кмет на 

кметство с. Габерово) 

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 
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Приоритет 4     

4.1.1.5. Проект за 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 

1144 ГОРИЦА – ПОРОЙ – 

ПЪТ III-906, ОТ КМ 

0+000 ДО КМ 11+782.24, 

С ДЪЛЖИНА 11.78КМ“-

прогнозна стойност 17 278 

455 лв.; одобрен проект и 

издадено разрешение за 

строеж, проектно-сметна 

документация 

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

17 278, 455 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 

Приоритет 4   

4.1.2. Група 

проекти за 

изграждане и 

реконструкция 

на елементи на 

комуникацион

на и 

техническа 

инфраструктур

а 

4.1.2.1. Интегриран проект 

за изграждане на система 

за видеонаблюдение и на 

съпътстваща 

инфраструктура - 

прогнозна стойност - 

1105550 лв. (от ИПГВР) 

Цялата територия 

на общината 
1,105.55 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 

Приоритет 4   

4.1.3. Група 

проекти за 

интервенции в 

мрежата от 

паркинги за 

подобряване на 

достъпа до 

градска среда 

4.1.3.1. Проект за 

интегрирана система за 

градски транспорт 

Цялата територия 

на общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 
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Приоритет 4     

4.1.3.2. Проект за 

изграждане на автогара с 

буферен паркинг - 

прогнозна стойност - 

2683750 лв. (от ИПГВР) 

Зона за устойчива 

синя икономика 
2,683.75 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция, 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Поморие, 

частни субекти 

Приоритет 4     

4.1.3.3. Проект „Паркинг 

№2 на ул. Солна – 

многоетажен паркинг, 

УПИ I и УПИ II в кв. 275" 

- налично предпроектно 

проучване 

Зона за устойчива 

синя икономика 
3,600.00 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 

Приоритет 4 

Мярка 4.2. 

Подобряван

е на  

физическат

а среда  

4.2.1. Група 

проекти за 

обновяване и 

изграждане на 

детски 

площадки и 

междублокови 

пространства 

4.2.1.1. Проекти за 

изграждане на детски 

площадки и 

благоустрояване на зелени 

площи и пешеходни алеи, 

вкл. изграждане на детска 

площадка, места за отдих, 

начертаване на игри върху 

настилка и други 

интервенции в с. Дъбник - 

прогнозна стойност 70 000 

лв., без проектна 

готовност (по фиш за 

проектна идея, подаден от 

кмет на кметство с. 

Дъбник); Изграждане на 

детска площадка на брега 

на Поморийски езеро в кв. 

„Север“ - прогнозна 

стойност - 355700 лв. (от 

ИПГВР) 

Цялата територия 

на общината 
425.70 

ПУДООС, 

общински 

бюджет 

2022-2027г. Община Поморие 
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Приоритет 4     

4.2.1.2. Проект за 

изграждане на малки 

паркове с детски кът в с. 

Габерово - идеен проект 

(по фиш за проектна идея, 

подаден от кмет на 

кметство с. Габерово) 

Общ зонов 

комплекс за 

зелени и еко-

ориентирани 

инициативи и 

повишаване 

качеството на 

живот 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

ПУДООС, 

общински 

бюджет 

2022-2027г. Община Поморие 

      

4.2.1.3. Проекти за 

подобряване на 

инфраструктурата в 

междублоковите 

пространства - прогнозна 

стойност - 8878630 лв. (от 

ИПГВР) 

Цялата територия 

на общината 
8,878.63 

ПУДООС, 

общински 

бюджет 

2022-2027г. Община Поморие 

Приоритет 4   

4.2.2. Група 

проекти за 

изграждане на 

велоалеи и 

тротоарни 

настилки 

4.2.2.1. Проекти за 

изграждане на велоалеи и 

тротоарни настилки, вкл. 

проект за изграждане на 

няколко велосипедни 

пътеки в гр. Поморие - 

например по ул. 

"Професор Веселин 

Стоянов", по ул. "Княз 

Борис I" до плажа, по ул. 

"Солна" и др., които да са 

изградени по 

европейските стандарти: с 

червен асфалт, безопасни 

с най-малко 1,20 м 

ширина - без проектна 

Цялата територия 

на общината 
2,921.32 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието 

и развитие на 

селските райони 

за периода 2023 

– 2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Поморие 
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готовност, прогнозна 

стойност - 500 000 лв. (по 

фиш за проектна идея, 

постъпил от гражданин); 

Реконструкция и 

разширение на 

съществуваща  градска 

велосипедна мрежа  

съгласно стандартите за 

безопасност и споделяне 

на пространството - 

прогнозна стойност - 

2421315 лв. (от ИПГВР) 

Приоритет 4 

Мярка 4.3. 

Интегрира

ни 

териториал

ни 

инвестици

и за 

подобряван

е пътната 

инфраструк

тура в 

подкрепа на 

икономичес

кото 

развитие и 

трудовата 

миграция в 

региона 

4.3.1. 

Регионална 

мрежа Бургас 

4.3.1.1. Проект 

„Регионална мрежа 

Бургас“ за изграждане на 

четирилентови пътища 

между общинските 

центрове и областния град 

Бургас, и по-конкретно, по 

направлението Бургас –

Поморие –Несебър, както 

и възможности да се 

проектират велоалеи и 

отбивки към различните 

малки населени места с 

цел предоставяне на 

възможност за 

подготовката на 

регионални проекти за 

осигуряване на по-добри 

условия за икономическо 

развитие на региона чрез 

подобряване на 

инфраструктурата 

(предвиден в ИТСР на 

Цялата територия 

на общината, 

общини от ЮИР 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите инв. 

проекти, съгл. 

условията за 

допустимост на 

разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

"Транспортна 

свързаност" 

2021-2027г.,  

Държавен 

бюджет, 

Общински 

бюджет 

2022-2027г. 

Община Поморие, 

общини от ЮИР, 

АПИ 
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ЮИР) 

         
Забележка: 

Към момента на попълване на Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО, за някои от включените проектни предложения и идейни концепции към описаните мерки, 

основни и съпътстващи дейности, групирани в комплекси от проекти, не е налична по-висока степен на проектна готовност, в т.ч. инвестиционно проектиране. 

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само 

в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност. 

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за 

въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за 

прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната. 
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Приложение 2. Индикативна финансова таблица (хил. лв.) 

 

ПИРО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г. 

         /хил. лв./  

Период Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. 

дял 

(%) 

Републикански 

бюджет 

Отн. 

дял 

(%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. 

дял 

(%) 

Други 

източници 

Отн. 

дял 

(%) 

ОБЩО в 

хил. лв. 

ОБЩО 

в отн. 

дял 

(%) 
2021 - 2027 

Приоритет 1 253.12 1.07% 44.60 0.19% 22,962.37 97.31% 337.62 1.43% 23,597.71 100% 
 

Приоритет 2 1,674.00 5.35% 280.00 0.89% 29,318.34 93.66% 29.80 0.10% 31,302.14 100% 
 

 

Приоритет 3 1,493.00 6.29% 541.45 2.28% 19,310.78 81.29% 2,409.70 10.14% 23,754.93 100% 
 

 

Приоритет 4 8,399.00 16.20% 250.00 0.48% 32,455.00 62.59% 10,750.00 20.73% 51,854.00 100% 
 

 

ОБЩО 11,819.12 9.06% 1,116.05 0.86% 104,046.49 79.72% 13,527.12 10.36% 130,508.78  
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Приложение 3. Матрица на индикаторите 

 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

 Описание на индикатора хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция 

за МСП, Агенция по 

заетостта и др. 

6 мес., 1 

год. и 

т.н. 

Към края 

на периода 

Ускоряване развитието на индустриите от синята и зелената икономика, и свързаните с тях услуги, за икономическа трансформация на 

община Поморие в по-устойчива и конкурентоспособна чрез оползотворяване потенциала на местните природни ресурси и културно 

многообразие  

(с фокус – крайбрежен туризъм и селско стопанство) 

Мярка 1.1. Устойчива 

местна икономика 

чрез сини инвестиции  

RCO 01 — Предприятия, 

получаващи подкрепа 

(микро, малки, средни и 

големи предприятия) 

RCO 04 — Предприятия, 

получаващи нефинансова 

подкрепа  

RCO 07 — 

Научноизследователски 

институции, участващи в 
съвместни проекти за научни 

изследвания 

RCO 10 — Предприятия, 

които си сътрудничат с 

научноизследователски 

институции  

 

RCO 12 — Предприятия, 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

НСИ, Община Поморие, 

МК, НИНКН, ЕСТИ, 

ДАЕУ, ИАНМСП, Агенция 

по заетостта, МЗХ, МТС, 

ИСУН2020, Electronic 

Monitoring System (EMS) 

Interreg NEXT 2021 – 2027, 
Beneficiary Portal  

INTERREG-IPA CBC и др. 

4 год., 7 

год. 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2  
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получаващи подкрепа за 

цифровизиране на своите 

продукти и услуги 

RCO 16 — Заинтересовани 

страни, участващи в процеса 

на опознаване на сферата на 

предприемачеството 

RCO 80 — Водени от 

общностите стратегии за 

местно развитие  

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

Мярка 1.2. Устойчива 

местна икономика 

чрез зелени 

инвестиции 

RCO 17 — Инвестиции в 

регионални/местни 

екосистеми за развитие на 

умения 

RCO 101 — МСП, 

инвестиращи в развитие на 

уменията 

RCO 102 — МСП, 

инвестиращи в системите за 

управление на обучението 

Хил. лв. 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

100 

 

 

3 

 

 

3 

Мярка 1.3. Устойчива 

община Поморие чрез 

кръгова икономика и 

нисковъглероден 

преход към 

икономика с нетни 

нулеви въглеродни 

емисии 

RCO 02 — Предприятия, 

получаващи подкрепа чрез 

безвъзмездни средства 

 

RCO 03 — Предприятия, 

получаващи подкрепа чрез 

финансови инструменти 

Брой 

 

 

Брой 

3 

 

 

3 

Мярка 1.4. Устойчиво 

опазване на  

културното 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 

подкрепа за разработване на 

Брой 

 

4 
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наследство, 

историческата среда и 

културното 

многообразие   

цифрови услуги и 

приложения 

RCO 76 — Съвместни 

проекти 

RCO 77 — Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в областта 

на културата и туризма 

 

 

Брой 

 

% 

 

 

5 

 

100 

 

Мярка 1.5. 

Подобряване на 

инвестиционния 

климат и 

предприемаческата 

екосистема за местен 

икономически растеж 

RCO 01 — Предприятия, 

получаващи подкрепа 

(микро, малки, средни и 

големи предприятия) 

RCO 02 — Предприятия, 

получаващи подкрепа чрез 

безвъзмездни средства  

RCO 12 — Предприятия, 

получаващи подкрепа за 

цифровизиране на своите 

продукти и услуги 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 

подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и 

приложения 

RCO 17 — Инвестиции в 

регионални/местни 

екосистеми за развитие на 

умения 

RCO 36 — Повърхностна 

площ на подкрепяната 

зелена инфраструктура в 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Хил. лв. 

 

 

Кв. м. 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 000 

 

 

3 000 
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градските райони 

RCO 77 — Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в областта 

на културата и туризма  

RCO 101 — МСП, 

инвестиращи в развитие на 

уменията 

RCO 102 — МСП, 

инвестиращи в системите за 

управление на обучението 

 

% 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

100 

 

 

4 

 

 

4 

Мярка 1.6. 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции за 

оползотворяване на 

туристическия 

потенциал на ниво - 

регион 

RCO 100 — Брой на 

пристанищата, получили 

подкрепа 

 

RCO 76 — Съвместни 

проекти 

RCO 96 — 

Междурегионални 

инвестиции в проекти на ЕС 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

1 

 

 

3 

 

2 

Приоритет 2. Опазване на околната среда за бъдещите поколения и трансформация на община Поморие в по-зелена чрез релевантно 

управление, опазване и оползотворяване на природните ресурси - въздух, води, почви и биоразнообразие  

(с фокус – околна среда, биологично разнообразие и екосистеми) 

Мярка 2.1. Опазване 

на биологичното 

разнообразие и 

екосистемите 

RCO 37 — Площ на 

защитените зони по „Натура 

2000“, обхванати от мерки за 

опазване и възстановяване в 

съответствие с рамката за 

приоритетни действия 

RCO 99 — Площ извън 

защитените зони по „Натура 

% 

 

 

 

% 

НСИ, Община Поморие, 

МОСВ, РИОСВ, БД, 

ИАОС, ВиК Бургас, АУЕР, 

ИСУН2020 и др. 

4 год., 7 

год. 

30 

 

 

 

20 
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2000“, обхванати от мерки за 

опазване и възстановяване 

Мярка 2.2. 

Подобряване 

качеството на 

атмосферния въздух и 

питейните води 

RCO 18 — Домакинства, 

получили подкрепа за 

подобряване на енергийните 

характеристики на 

жилището си 

RCO 22 — Допълнителен 

капацитет за производство 

на енергия от възобновяеми 

източници (електроенергия, 

топлинна енергия) 

RCO 30 — Дължина на 

новите или консолидираните 

тръби за битови нужди 

RCO 31 — Дължина на 

мрежите за събиране на 

отпадъчни води, 

новоизградени или 

консолидирани 

Брой 

 

 

 

% 

 

 

 

Км. 

 

Км. 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

3.5 

 

3.5 

 

Мярка 2.3. Устойчиво 

управление на 

битовите отпадъци 

RCO 34 — Допълнителен 

капацитет за рециклиране на 

отпадъци 

% 

 

15 

Мярка 2.4. 

Интервенции срещу 

климатичните 

промени 

RCO 18 — Домакинства, 

получили подкрепа за 

подобряване на енергийните 

характеристики на 

жилището си 

RCO 19 — Обществени 

сгради, получили подкрепа 

за подобряване на 

енергийните им 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

10 

 

 

 

5 
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характеристики 

RCO 25 — Новопостроени 

или консолидирани защитни 

съоръжения по крайбрежни 

ивици, речни и езерни 

брегове и свлачища за 

защита на хора, активи и 

естествената околна среда 

RCO 26 — Зелена 

инфраструктура, изградена с 

цел приспособяване към 

изменението на климата 

 

Брой 

 

 

 

 

Брой 

 

1 

 

 

 

 

2 

Мярка 2.6. 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции за 

регионално 

управление на 

отпадъците и 

природните рискове 

RCO 24 — Нови или 

усъвършенствани системи за 

наблюдение на бедствия, за 

готовност и за 

предупреждение и реагиране 

 

Брой 1 

Приоритет 3. Повишаване качеството и стандарта на живот за трансформация на община Поморие в по-социално справедлива и за 

задържане на човешкия капитал чрез осигуряване на съвременни, качествени здравни, социални и образователни услуги и достъп до 

култура, спорт и прояви на открито (с фокус – публични услуги) 

Мярка 3.1. 

Интервенции в 

здравна и социална 

инфраструктура и 

предоставяне на 

съвременни и 

качествени здравни и 

социални услуги 

RCO 63 — Капацитет на 

създадената временна 

инфраструктура 

RCO 69 — Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура за здравни 

грижи  

RCO 70 — Капацитет на 

подкрепяната социална 

% 

 

 

% 

 

% 

НСИ, Община Поморие, 

РЗИ, РЗОК, МОН, РУО, 

МТСП, Агенция по 

заетостта, Агенция за 

социално подпомагане, 

ММС, ИСУН2020 и др. 

4 год., 7 год 

100  

 

 

100 

 

100 
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инфраструктура (различна от 

жилищна) 

Мярка 3.2. 

Интервенции в 

образователна 

инфраструктура и 

предоставяне на 

съвременни, 

качествени и 

адекватни на пазара 

на труда 

образователни и 

обучителни услуги 

RCO 16 — Заинтересовани 

страни, участващи в процеса 

на опознаване на сферата на 

предприемачеството 

RCO 17 — Инвестиции в 

регионални/местни 

екосистеми за развитие на 

умения  

RCO 66 — Капацитет на 

класните стаи на 

подкрепяната 

инфраструктура за грижи за 

деца (нови или 

модернизирани) 

RCO 67 — Капацитет на 

класните стаи на 

подкрепяната образователна 

инфраструктура (нови или 

модернизирани) 

Брой 

 

 

Хил. лв. 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

5 

 

 

10 000 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Мярка 3.3. 

Интервенции в 

спортна 

инфраструктура и 

предоставяне на 

съвременни и 

качествени услуги в 

областта на спорта и 

физическата 

активност 

RCO 70 - Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура (различна от 

жилищна)  

 

% 

 

100 

Приоритет 4. Удовлетворяване нуждите на трудовата миграция, оптимизиране на градско-селските връзки, териториалната свързаност и 
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достъпност за трансформация на община Поморие в по-свързана и достъпна за населението община чрез подобряване на комуникационно-

транспортна мрежа и физическата среда (с фокус – инфраструктура) 

Мярка 4.1. 

Оптимизиране на 

градско-селските 

връзки, 

териториалната 

свързаност и 

достъпност   

RCO 44 - Дължина на новите  

пътища, получили подкрепа 

– други 

 

RCO 46 - Дължина на 

реконструираните или 

модернизирани пътища – 

други 

 

RCO 57 - Екологосъобразен 

подвижен състав за 

обществения транспорт 

Км. 

 

 

Км. 

 

 

Брой 

НСИ, Община Поморие, 

АПИ, ОПУ, МРРБ, МОСВ, 

МЗХ, ИСУН2020 и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 год., 7 

год. 

3 

 

 

15 

 

 

5 

Мярка 4.2. 

Подобряване на  

физическата среда 

RCO 36 — Повърхностна 

площ на подкрепяната 

зелена 

инфраструктура в градските 

райони 

 

RCO 58 — Подкрепяна 

велосипедна инфраструктура 

Кв. м. 

 

 

 

Км. 

3 000 

 

 

 

 

 

15 

Мярка 4.3. 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции за 

подобряване пътната 

инфраструктура в 

подкрепа на 

икономическото 

развитие и трудовата 

миграция в региона 

RCO 76 — Съвместни 

проекти 

RCO 96 — 

Междурегионални 

инвестиции в проекти на ЕС 

 

Брой 

 

Брой 

1 

 

 

1 



489 

 

Индикатори за резултат 

Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 Описание на индикатора хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция 

за МСП, Агенция по 

заетостта и др. 

6 мес., 1 

год. и т.н. 

Към 

началото 

на периода 

Към края 

на периода 

Стратегическа цел 1. 

Икономическа 

трансформация на 

община Поморие към 

по-устойчива, 

технологична и 

дигитална синя и 

зелена икономика за 

развитие и 

конкурентоспособност 

на територията 

RCR 04 — МСП, въвеждащи 

иновация в маркетинга или 

организацията 

RCR 11 — Потребители на 

нови обществени цифрови 

услуги и приложения 

RCR 14 — Предприятия, 

които използват публични 

цифрови услуги 

RCR 24 — МСП, които се 

възползват от дейности за 

развитие на умения, 

осъществявани чрез 

местна/регионална 

екосистема 

RCR 27 — Домакинства с 

подобрени енергийни 

характеристики на своите 

жилища   

RCR 28 — Сгради с 

подобрена енергийна 

класификация (жилищни, 

частни нежилищни, 

обществени нежилищни)

Брой 

 

 

% 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

НСИ, Община Поморие, 

МРРБ, МЗХ, МОСВ, 

МТСП, МОН, ММС, МК, 

НИНКН, ЕСТИ, АУЕР, 

ДАЕУ, ИАНМСП, Агенция 

по заетостта, Агенция за 

социално подпомагане, 

РУО, ИАОС, РИОСВ, БД, 

РЗИ, РЗОК, АПИ, ОПУ, 

ИСУН2020, Electronic 

Monitoring System (EMS) 
Interreg NEXT 2021 – 2027, 

Beneficiary Portal  

INTERREG-IPA CBC и др. 7 год. НП 

3 

 

 

30 

 

5 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

8 
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RCR 30 — Предприятия с 

подобрени енергийни 

характеристики 

RCR 35 - Жители, които се 

ползват от мерки за защита 

от наводнения 

RCR 36 — Жители, които се 

ползват от мерки за защита 

от горски пожари 

RCR 37 — Жители, които се 

ползват от мерки за защита 

срещу природни бедствия, 

свързани с климата 

(различни от наводнения и 

горски пожари) 

RCR 41 — Жители, свързани 

към подобрени системи за 

снабдяване с вода 

RCR 42 — Жители, свързани 

поне към системи за 

вторично пречистване на 

отпадъчни води 

RCR 44 — Адекватно 

третирани отпадъчни води 

RCR 46 - Жители, 

обслужвани от съоръжения 

за рециклиране на отпадъци 

и малки системи за 

управление на отпадъци 

RCR 50 — Жители, които се 

 

 

Брой 

 

% 

 

% 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

% 

 

 

% 

 

% 

 

 

% 

 

 

3 

 

80 

 

80 

 

90 

 

 

 

 

50 

 

70 

 

 

80 

 

60 

 

 

90 
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ползват от мерки по 

отношение на качеството на 

въздуха 

RCR 77 — 

Туристи/посещения в 

подпомогнатите обекти 

RCR 80 — Съвместни 

пилотни дейности, 

предприети/ 

усъвършенствани от 

организации при/след 

приключването на проект 

RCR 86 — Заинтересовани 

страни/институции с 

повишен капацитет за 

трансгранично 

сътрудничество 

RCR 96 — Жители, които се 

ползват от мерки за защита 

срещу несвързани с климата 

природни рискове и рискове, 

свързани с дейности на 

човека 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

 

% 

 

 

 

 

65 000 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

90 

Стратегическа цел 2. 

Човеко-ориентирана 

трансформация на 

община Поморие към 

по-социално 

справедлива, по-

свързана и достъпна 

територия за 

повишаване 

качеството и 

RCR 55 - Ползватели на 

новоизградени, 

реконструирани или 

модернизирани пътища 

RCR 64 -  Годишен брой на 

лицата, използващи 

специално предназначената 

велосипедна инфраструктура  

RCR 66 — Брой на заетите 

% 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 80 

 

 

 

1 000 

 

 

1 
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стандарта на живот и 

задържане на 

човешкия капитал 

жилища от построената или 

реновираната временна 

инфраструктура за 

настаняване 

RCR 70 — Годишен брой на 

децата, използващи 

подкрепяната 

инфраструктура за грижи за 

деца 

RCR 71 — Годишен брой на 

децата, използващи 

подкрепяната образователна 

инфраструктура 

RCR 72 — Лица с достъп до 

подобрени здравни услуги 

RCR 74 — Годишен брой на 

лицата, които използват 

подкрепяните съоръжения за 

социални грижи 

RCR 95 — Жители, които 

имат достъп до нова или 

модернизирана зелена 

инфраструктура в градските 

райони 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

963 

 

 

 

2007 

 

 

10 000 

 

100 

 

 

60 
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Приложение 4. Зони за прилагане на интегриран подход (Зони за 

въздействие) в ПИРО-Поморие 


