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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПОМОРИЕ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА МАНДАТ 2019-2023 Г. 

ЗА 2022 ГОДИНА 

 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Уважаеми съграждани, 

  

 На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 20.12.2019 година 

представих на Общински Съвет - Поморие своята Програма за управление на 

Община Поморие за мандат 2019-2023 г. 

 Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА 

представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на 

програмата за 2022 г. 

За постигане приоритетите, визирани в програмата, а именно: 

1. Инфраструктура и градска среда  

2. Привличане на инвестиции и административно обслужване  

3. Бюджет и финанси 

4. Транспорт. Общинска пътна мрежа 

5. Екология и озеленяване  

6. Образование 

7. Здравеопазване 

8. Социални дейности  
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9. Култура 

10. Спорт и младежки дейности  

11. Туризъм  

13. Развитие на съставните селища на общината 

14. Сигурност  

 
Въпреки трудностите, породени от пандемията COVID-19, сложната политическа и 

икономическа ситуация, през 2022 г. в община Поморие се случиха редица 

съществени за развитието ѝ събития, с акценти на: 

 

 Село Каменар бе присъединено като квартал на град Поморие. 

 Наложен бе мораториум (забрана) за всякакъв вид разпоредителни сделки 

със собствеността на МБАЛ Поморие, с което се гарантира запазването на 

собствеността, дейността и функционалността ѝ. 

 Въведе се Наредба за платено паркиране в гр. Поморие. Създаде се звено 

„Център за градска мобилност“ 

 Реализираха се проектите за саниране на двете училища в Поморие – СУ 

„Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“, както и на общо четири жилищни 

сгради – бл. 13 и бл. 14 в кв. „Свобода“, бл. 9 и бл.11 на ул. „Солна“  

 Реализира се проект за обновяване на уличното осветление в Каменар, 

Каблешково, Ахелой и Поморие 

 Продължават дейностите по изграждане на модерна анаеробна инсталация 

за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци на 

територията на Бургаски регион, по проект в партньорство с общините 

Бургас, Несебър и Поморие. 

 Стартира проектът за изграждане на геотермално отопление в ДГ 

„Веселушко” – гр. Поморие.  

 По проект на Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ Поморие бе 

закупено ново оборудване и облекло на поморийските рибари. 
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 В пролетна кампания бяха засадени над 300 броя дървета и храсти на 

територията на община Поморие 

 Открит бе паметник на Тодор Каблешков в град Каблешково 

 Възобновен бе мъжкият отбор на ОФК „Поморие“ 

 За пети пореден път Община Поморие получи Етикет за иновации и добро 

управление 

 Община Поморие получи награда за значими усилия в борбата с езика на 

омразата и антисемитизма 

През 2022 се проведоха:  

 Обществено обсъждане на разработването на План за интегрирано развитие на 

община Поморие 

 Обществено обсъждане на Наредбата за условията и реда за платено и 

безплатно паркиране 

 Обществено обсъждане на проектобюджета на Община Поморие за 2022 г. 

 Срещи с туристическия бранш 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ" /БФСД/ 

Дирекция БФСД осъществява дейността си в съответствие с Устройствения 
правилник за организацията и дейността на общинската администрация в Община 
Поморие. През отчетния период дирекцията работеше в пълен състав.  

 
1. Бюджетен процес 

Законът за Държавния бюджет за 2022 г. не бе приет съгласно Закона за 
публичните финанси и влезе в сила от 01.04.2022 г., като за Първото тримесечие 
Общината работи с 1/12 от Бюджет 2021, което попречи Капиталовата програма на 
Община Поморие да бъде изпълнена в цялост и важни инфраструктурни обекти не 
бяха реализирани като например изграждане на кръговото кръстовище на ул. „Княз 
Борис I“ и ул. „Европа“ (до бившия Лимонаден цех), както и реализиране на 
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уличната регуляция на ул. „Солна“ до х-л „Софарма“ и създаване на нов паркинг за 
около 80 автомобила.  

 
Бюджетът на Община Поморие за 2022 г. беше разработен при спазване на 

законовите процедури. Проектобюджетът беше внесен за разглеждане от 
Общинския съвет в законоустановения срок.  

 
Бюджетът беше разбит по пълна бюджетна класификация и бюджетни 

разпоредители в срокове, които позволиха изпълнението му без съществени 
затруднения. В тази връзка беше оказвана необходимата методическа помощ на 
второстепенните разпоредители с бюджети. 

Бяха извършени 5 актуализации във връзка с приети решения на Общинския 
съвет. Извършени бяха в срок всички необходими служебни актуализации. 

 
Изготвени и предадени в срок бяха бюджетните прогнози за 2023, 2024 и 2025 

г., както и проектобюджетът за 2023 г., съгласно бюджетния календар на Община 
Поморие и изискванията на свързаните с това нормативни актове. 

 
2. Финансиране на разходите 

Финансирането на разходите на разпоредителите с бюджети се извършваше 
при условията на неравномерно постъпление на планираните собствени приходи. 
По тази причина ежедневно се наблюдаваха наличностите и се оценяваше 
необходимостта от средства, с цел насочването им по разпоредители и по време, в 
съответствие с утвърдените приоритети. 

 
Постъпването на събраните собствени средства на второстепенните 

разпоредители с бюджети в банковата бюджетна сметка на Общината се 
извършваше в съответствие с утвърдения график. 

 
3. Финансово-счетоводна дейност 

През 2022 г. бе актуализирана базата данни на счетоводния програмен 

продукт WEB Бизнес процесор Конто 66, който обхваща общината като 

първостепенен разпоредител с бюджет и нейните второстепенни разпоредители с 

бюджет. Неразделна част от продукта е и модул за Дълготрайни активи във връзка с 

отчетност и начисляване на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи във 

връзка с изискванията на ДДС № 05 от 30.09.2016 г. на МФ. Беше извършена 

инвентаризация на амортизируемите нефинансови дълготрайни активи и негодните 

морално остарели активи бяха предложени за брак и отписване от баланса на ПРБ.  

 

В счетоводната база от данни бяха включени новите проекти по оперативните 

програми на Европейския съюз и други международни програми.  
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 Прилагаха се процедурите за текущ и последващ контрол върху счетоводните 

записи. Някои от тях бяха доразработени. 

 

 В началото на годината беше изготвен финансовият отчет за 2021 г., при 

спазване на утвърдените форми и в поставените от Министерството на финансите 

срокове. Годишният отчет беше публикуван в електронния сайт на община Поморие 

в указания срок. 

 

 Собствените периодични финансови отчети бяха изготвени в срокове, 

позволяващи навременното съставяне на сборните периодични финансови отчети. 

Съставени бяха графици за приемане на индивидуалните финансови отчети на 

поделенията. Оказвана им беше необходимата методическа помощ за осъществяване 

на счетоводната дейност и за изготвяне на отчетите. 

 

 Всички периодични финансови отчети за отчетния период на 2022 г. бяха 

изготвени по утвърдените форми. Предадени са на Министерство на финансите и 

Сметната палата и публикувани в указаните срокове. 

 

 На междинния финансовия отчет към 30.06.2022 г. се извършва одит от 

Сметната палата, при който се отстраняват всички констатирани грешки. 

 

 Съставени са всички задължителни отчетни форми, статистически отчети и 

друга информация, извлечена от счетоводните записи и отчети и са предадени в срок 

на потребителите им.   

 

 Организирано е и текущо се отчита изпълнението на проектите по оперативни 

програми на Европейския съюз и други международни програми, бенефициент по 

които е Община Поморие.  

 

 В началото на годината приключи започналата през 2021 г. годишна 

инвентаризация на активите и пасивите. Резултатите са намерили отражение във 

финансовия отчет за 2021 г. През месец ноември започна подготовката за годишната 

инвентаризация за 2022 г.  

 

 Счетоводната документация се съхранява в съответствие със законовите 

изисквания.  

 

4. Други дейности с финансово-счетоводен характер  

 

Служителите от дирекция БФСД работеха в непрекъснато взаимодействие с 

финансовите контрольори и подпомагаха работата им, като разписваха определени 

позиции в предвидените в СФУК документи.   
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 През отчетния период се прилагаха въведените процедури за оперативно 

наблюдение на вземанията и задълженията. Информация за просрочените вземания 

се предоставяше на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” ежемесечно, за 

съдействие при събирането им. Информация за постъпилите приходи, изпълнението 

на приходите по бюджета и неплатените задължения се представяше на 

ръководството на Общината ежедневно.  

 

Изпратени бяха покани до закъснелите длъжници по частни общински 

вземания да погасят задълженията си. Предадена беше на юристите необходимата 

информация за принудително събиране на просрочените вземания от някои 

длъжници. Целта на тези мерки е да се ускори събираемостта на вземанията и да се 

подобри оперативното управление на наличните финансови средства. 

 

 Обществените поръчки се възлагаха в съответствие със закона, като за целта 

се изготвяше и предоставяше счетоводна информация, необходима за определяне на 

вида на процедурите. Дирекция БФСД  изпълняваше задълженията си във връзка с 

приетите вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки. При 

необходимост, по заповед на кмета на Общината, служители от дирекцията 

участваха в комисии за провеждане на обществените поръчки. 

 

 В предвидените срокове се изготвяха ведомостите за заплати и платежните 

документи за заплати, осигуровки и удръжки. Книгата за извънредния труд се 

водеше и отчиташе в съответствие с нормативните изисквания. 

 Изготвена беше в срок план-сметка за приходите и разходите на дейностите 

по чистотата за 2023г., която беше приета от Общинския съвет. 
 

 

  

 

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТУРИЗЪМ” /ПМДТ/ 

Основната задача на Дирекция ПМДТ към Община Поморие е 

администрирането и събирането на определените данъци и такси по ЗМДТ  и ЗТ. 

Основен приоритет в работата ни е точното, бързо и компетентно обслужване на 

гражданите и фирмите. 

 

За подобряване на качеството на услугите, през отчетния период бе сключен 

договор с фирма за разработване на модул за приемане на електронни услуги, 
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свързани с подаване на искания и декларации през сайта на Община Поморие. 

Очаква се модулът да заработи през първото тримесечие на 2023 г.    

        

През 2022 е постигнато 11 % увеличение на събраните суми спрямо 2021 г. 

През календарната година от дирекция ПМДТ има събрани следните суми (към 

15.12.2022 г.): 

 Патентен данък – 72 047,38 лв. 

 Данък върху недвижимите имоти – 3 364 096,75 лв. 

 Данък върху превозните средства – 1 553 165,15 лв. 

 Такси за битови отпадъци – 4 354 276,36 лв.   

 Данък възмездно придобиване на имущество – 4 579 847,31 лв. 

 Туристически данък – 617 127,23 лв. 

 Такса административна услуга – 162 737,15 лв. 

 Такса за притежаване на куче – 1 334,09 лв. 

 Глоби, санкции, наказателни лихви – 382 501,43 лв. 

 

 
Към 14.12.2022г. са приети и обработени 15 514 бр. заявления и данъчни 

декларации, както следва: 

- по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти – 5 265 бр.;                                                       

-  чл. 54 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства – 2 719 бр.;  

-  по чл. 61 от ЗМДТ за облагане с патентен данък – 432 бр.;  

- 1 341 бр. по Наредба № 11 за освобождаване от такса сметосъбиране и 

сметоизвозване. 
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-  155 бр. по Наредба № 11 за определяне такса смет според количеството отпадъци. 

-  1 бр. декларации по чл. 117 за такса куче. 

-  Приети и обработени са 424 бр. годишни декларации по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за 

облагане с туристически данък. 

-  Обработени са 5 177 бр. уведомления за отписване на имот и МПС. 

 

Издадени са 5312 бр. удостоверение за данъчни оценки на недвижими имоти. 

По искане на граждани и фирми са издадени 1775 броя удостоверения за 

декларирани данни и 561 бр. удостоверение за липса на задължения към Община 

Поморие. Администрирани са 121 бр. удостоверения за наличие или липса на 

задължения към НАП. След извършване на проверки са издадени 140 бр. актове за 

прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци 

и такси, и са обработени 13 искания за давност.  

През отчетния период в дирекция  ПМДТ за нарушаване на разпоредбите по 

ЗМДТ са съставени 26 броя актове за установяване на административни наказания 

/АУАН/.  

 

В отговор на искания от частни съдебни изпълнители за предоставяне на 

информация за движимото и недвижимо имущество на длъжници по изпълнителни 

дела са изготвени 613 бр. писма, окомплектовани с исканите документи. По искане 

на органи на съдебната власт и по искане на комисията за незаконно придобиване на 

имущество с 65 писма е предоставена информация за имотното състояние на 

физически и юридически лица и удостоверения за наличие или липса на задължения.  

 

През 2022 г. от екип „Туризъм“ са приети 332 заявления от физически и 

юридически лица, в това число: Заявления за прекратяване на определена категория, 

Заявления-декларации за категоризиране на МН, Заявления-декларации за 

категоризиране на ЗХР, Заявления за промяна в обстоятелствата вписани в 

Национален туристически регистър, Заявления-декларации за потвърждаване на 

определена категория, Заявления-декларации за регистриране за упражняване на 

дейност хотелиерство в стая за гости или апартаменти за гости. 

 

Проведени са 11 редовни заседания на „Общинска експертна комисия по 

категоризация на туристически обект“ (ОЕККТО). Вследствие на заседанията на 

ОЕККТО са осъществени проверки по местата за настаняване и заведенията за 

хранене и развлечения от експертна работна група, която е удостоверила, 

посредством констативни протоколи, издаването на удостоверения за утвърдена 

категория на 15 места за настаняване и 38 заведения за хранене и развлечения. 
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Издадени са 231 бр. заповеди за регистрация и удостоверения към тях на 

места на настаняване клас „В“ от типа „Стаи за гости“ и „Апартаменти за гости“. 

 

През 2022 г. Община Поморие е била посетена от 125 115 туристи, които са 

реализирали 717 020 нощувки. Начисленият туристически данък възлиза на  

стойност 616 923,90 лв. 

 

   Разработена и одобрена е от „Консултативен съвет по въпросите за туризма 

към Община Поморие“  /КСВТ/ към Община Поморие и Общински съвет – Поморие 

„Програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2022 г.“. 

 

През 2022 г. са проведени две разширени срещи на КСВТ с участие на 

туристическия бранш и ръководството на Община Поморие. По време на срещите са 

представени задълбочени анализи за очакванията на Община Поморие през Летен 

сезон 2022 г. и „Анализ на Летен сезон 2022 г. в Община Поморие“, всички визирани 

по-горе анализи и проучвания са предварително публикувани и достъпни на 

официалната интернет страница на общината. 

 

По инициатива на туристическия бранш е организирана мащабна рекламна 

кампания на АМ „Тракия“, чрез наемане на рекламни съоръжения тип „Билборд“ за 

период от два месеца.  

 

Разработени са 4 рекламни спота на Поморие и един рекламен филм, които 

имат за цел да се прожектират на международни туристически изложения в 

България и чужбина. 

 

Чрез списание „Дестинация България“ Община Поморие е представена на 

Световното туристическо изложение в гр. Лондон. 

 

В гр. Ахелой е монтиран ЛЕД-екран, на който се представя информация за 

предстоящи събития с възможност за реклама от страна на туристически и 

търговски обекти. 

 

Сключен e договор с румънски журналисти за популяризиране на град 

Поморие като туристическа дестинация в социалните мрежи и румънски интернет 

сайтове. Осъществени са шест публикации в туристически списания „Дестинация 

България“ и „Черга“. 

 

За популяризиране на Поморие, като туристическа дестинация, през 2022 г. 

изцяло е променена концепцията за работа на „Туристически информационен 

център“ – гр. Поморие.  
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През 2022 г. Община Поморие взе участие в две международни туристически 

изложения в гр. Велико Търново и гр. Русе. На които се акцентира върху богатата 

програма през летните месеци и върху възможностите за морски, балнео и СПА и 

винен туризъм. 

 

През месец Септември 2022 г. „Туристически информационен център“ – гр. 

Поморие е отличен с награда за принос в популяризирането на туризма в общината. 

 

Съгласно предварителни анализи и направен план са извършени 150 бр. 

проверки на търговски и туристически обекти от експертите и инспекторите в 

Дирекция „ПМДТ“ на територията на цялата община. Констатирани са 4 обекта, 

които функционират без издадено удостоверение за утвърдена категория. Някои от 

обектите, които разполагат с всички необходими разрешителни не подават съвестно 

данни за генерираните от тях нощувки към ЕСТИ. Чрез констативни протоколи от 

извършените проверки броят на нощувките през Летен сезон 2022 г. се е повишил с 

1 822 нощувки, а начисленият туристически данък с 1 959,30 лв. 

Констатирано е че 4 бр. търговски и туристически обекти са подали 

декларация за освобождаване от такса смет през 2022 г., но същите са 

функционирали през Летен сезон 2022 г. В следствие на това им е начислено 

задължение за заплащане на такса смет в размер на 2 307,74 лв.   

 

  През годината бяха предприети няколко кампании с цел увеличаване на 

приходите и събирането на неплатени в срок (стари) задължения по ЗМДТ. 

Изпратени са 157 бр. покани за доброволно плащане на просрочен туристически 

данък. 

Бяха издадени 964 бр. актове за установяване на задължения по декларации /АУЗД/. 

През годината  бяха комплектувани и предадени за принудително събиране 216 бр. 

преписки на различни ЧСИ. Приети са 4 бр. декларации за изплащане дълга на 

части към Община Поморие. Изпратени бяха 42 бр. покани за доброволно 

изпълнение по НП издадени от кмета на община Поморие. Съвместно с дирекция 

СУТОСУП бяха извършени 48 бр. проверки. 

 

 Извършена беше ревизия на голям туристически комплекс за установяване на 

реално дължимите данъци и такси към Община Поморие. 

 

През 2022г. са водени 3 броя административни дела образувани по жалби 

срещу административни актове. И трите дела са прекратени поради оттегляне на 

жалбите от страна на жалбоподателя. По жалба на Община Поморие са заведени 2 
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бр. въззивни граждански дела срещу действия на частен съдебен изпълнител. Едно 

от делата е приключено и е решено в полза на Община Поморие. Другото дело към 

момента е висящо. През 2022г. няма обжалвани наказателни постановления и не са 

водени административно – наказателни дела.  

 

При поискване от страна на ръководството на Община Поморие са изготвяни 

и представяни в срок необходимите справки и доклади.  

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ”ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” /ХД/ 

Дейността на дирекция „Хуманитарни дейности” през 2022 година  е насочена 

към постигане на заложените цели в стратегията на Община Поморие за развитие  в 

областта на образованието, културата,  хуманитарните дейности, спорта, 

младежките и  социални дейности, разглеждани в тяхното единство,  цялост  и 

неделимост. 

През  отчетния период дейността на дирекцията се  ръководи от принципите 

на взаимозаменяемост, от нормативните документи на Община Поморие и текущите 

решения на Общински съвет Поморие за бюджетната 2022 г., респективно в сферата 

на образованието  за учебна 2021/2022 година. В организационен план, в дирекцията 

се работи динамично при тясно взаимодействие с останалите дирекции и 

направления, отдели  и служби на Община Поморие, както и с външни за общината 

институции. 

Екипната дейност е задължителен начин на работа, изхождайки от 

разнообразието  и преплитането на видовете процеси. Със съвместни усилия  и 

активното участие на неправителствени организации, училища, спортни клубове и 

народни читалища, процесите се управляваха и реализираха, като  се даваше 

възможност за изява на по-широк кръг участници.  

Не на последно място е индивидуалната работа и  самодейността, като форма 

на изява в читалища, спортни клубове, ЦПЛР- ОДК и учебните заведения. 

Дейността в дирекцията е подчинена към широкото застъпване и разработване на 

проекти, даващи възможност на по-широк кръг участници, приемане на нови 

предизвикателства и привличане на допълнителен финансов ресурс. 



12 

 
 

 

                                                                   КУЛТУРА 

Културният календар на община Поморие се базира и развива паралелно за 

трите основни направления: мероприятия  от местно значение; мероприятия от 

национално значение и мероприятия  от международно значение. Проведени бяха 

заложените в културния календар на Община Поморие мероприятия, сред които: 

Национален тракийски събор, Гергьовден, Никулден, Богоявление, Великден, 

Никулден, 24 май, Националната седмица на морето, Летни културни празници 

„Море от вино“, Яворови дни и др.; Честване на годишнина от битката при река 

Ахелой, отбелязване на памитни дати и годишнини, както и фестивалите: „Хоро 

край поморийския бряг“,  „Света Богородица Достойно есть“, „Сцена край морето“, 

„Корабът на изкуствата“ и традиционният пленер по живопис и скулптура „СВЕТЪТ 

Е МОРЕ“. 

През месец май бяха изложени произведенията на деца участници в конкурса 

„Празничен букет за моя град“. За 20-та поредна година се проведе и 

международната детска изложба „Децата рисуват цветята, морето, света“, където 

участие взаеха десетки малки участници. 

На принципа на изнесените мероприятия се състояха и традиционните  изяви 

на децата и гостите на гр.Каблешково – лятна детска работилница „Сръчковци“, 

занимания на деца „Лято в библиотеката“ – гр. Ахелой, беше отбелязана и 

седмицата на морето,  летен център за изкуство и култура в кв. Свети Георги“, гр. 

Поморие. Всички тези мероприятия бяха организирани от читалищата в населените 

места.  

През 2022 година Общински фонд „Култура” реализира проект, по 

отпечатване и представяне на книгата „Патриарсите на Анхиало“, която беше 

представена в градската галерия. Отново през фонд „Култура“ се осъществи и 

проект „Море… Земя// Mare…Terra”. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дейностите в сферата на образованието в дирекция „Хуманитарни 

дейности“са регламентирани в нормативната уредба на Министерството на 

образованието и науката и действащата нормативна уредба на Община Поморие. 

 

            Дирекцията работи в тясно сътрудничество и взаимодействие с Регионално 

управление на образованието – гр. Бургас, в областта на методическите указания и 

прилагане разпорежданията на законодателната уредба. 

 



13 

 
 

 

            През 2022 година на територията на Община Поморие, действат 19 

образователни институции и един ЦПЛР-ОДК, от които: 

-          Професионална гимназия  – 1 бр. 

-          Средно училище - 1 бр. 

-          Основни училища - 9 бр. 

-          Начално училище – 1 бр. 

-          Детски градини - 7 бр. 

 

            В Община Поморие за учебната 2022/2023 година в образователните 

институции са приети 2937 деца и ученици, от които 2086 ученици и 851 деца. През 

2022/2023 учебна година децата и учениците са със 87 повече в сравнение с 

2021/2022 учебна година.  

 

           В началото на 2022 година се проведе традиционна среща с директорите на 

училищата от община Поморие във връзка с разпределение на средствата от 

Държавния бюджет за издръжка на дейностите за училищно образование. 

Средствата от държавния бюджет се разпределят въз основа на брой деца/ученици, 

брой групи/паралелки, вид и брой на образователните институции и съответните 

стандарти. Разпределените средства за работа с деца и ученици от уязвими групи за 

2022 г. са в размер на 227 865,00 лв. 

 

            Започналата през м. февруари 2022 г. война в Украйна доведе до бежански 

поток  

на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. В зависимост от възрастта, 

завършения до момента клас, местонахождението и желанието на родителите децата 

и учениците бежанци се насочват към конкретна образователна институция. Към 

началота на учебната 2022/2023 година насочените деца от Украйна за прием в 

училища и детски градини на територията на Община Поморие са 87, от тях 50 са 

ученици и 37 са деца.  

 

В началото на учебната 2022/2023 година се проведе работна среща по 

проблемите на образованието в извънредната епидемиологична обстановка, по 

проблемите на МТБ на учебните заведения, при разкриване на допълнителни 

възможности по разширение, оборудване, ремонт и привеждане на учебната база в 

съответствие с порасналите образователни изисквания. Бяха посетени всички детски 

и учебни заведения. 

           Проведоха се работни срещи и по проблемите на редът, управлението и 

стопанисването на училищното имущество, не на последно място - пропускателният 

режим в учебните заведения. В своята политика за осигуряване на качествено 

образование, Община Поморие насърчава и подпомага професионалното развитие на 

служителите в сферата на образованието. 
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Всички училища, намиращи се на територията на Община Поморие имат 

готовност за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда и 

въвеждане на дистанционна форма на обучение, при условия на извънредна 

епидемична обстановка. 

  

            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.   

  

            С Решение на Министерския съвет е приет Списък на иновативните училища 

в Република България за учебната 2022/2023 година. За трета поредна учебна година 

от Община Поморие е определено за иновативно ОУ „Христо Ботев“ гр. Ахелой, а за 

първа учебна година са определени ОУ „Христо Ботев“ – гр. Поморие и ОУ „Г. Ст. 

Раковски“ с. Гълъбец. 

          В ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Гълъбец иновацията се състои във въведения нов 

учебен предмет - ФУЧ „Моят свят”, чиято учебна програма  e насочена към 

формиране на гражданска и екологична култура и съзнание  у подрастващите, а в 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Поморие за въвеждане на предмет за изучаване на 

българския народен танц, култура и изкуство. 

 

През 2022 г. средищни са следните училища и детски градини: 

-          СУ „Иван Вазов” гр. Поморие; 

-          ОУ „Христо Ботев” с. Бата; 

-          ОУ „Св. П. Хилендарски” гр. Каблешково; 

-          ОУ „Отец Паисий” с. Страцин; 

-          ДГ „Сребърно звънче” с. Страцин. 

  

           Всички училища и детски градини активно участват и изпълняват 

Националните програми на МОН. 

 

          За децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от I - XII клас 

включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или 

училище, осъществяващи обучение в съответната група или в съответния клас се 

осигурява безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото 

населено място на територията на общината или на съседна община.  

 

          За постигането на целите заложени в сферата на образованието и достигането 

на заложените национални и Европейски стандарти е необходима база и условия за 

провеждане на нормален образователен процес. В тази насока Община Поморие 
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неотклонно следва заложените стратегически цели по обновяването на материалната 

база и през 2022 година с привлечени средства по оперативни програми и не малка 

част от средства по капиталовата програма се извършиха ремонтно-възстановителни 

работи във всички училища  и детски градини. 

 

 От учебната 2022/2023 година в ДГ „Детелина“ град Поморие бе открита  

първата групичка от деца, обучаващи се по метода Монтесори. Средата, която 

осигурява този подход, е коренно различна от тази в традиционната група. 

Инвестицията на Община Поморие за оборудването на първата стая Монтесори е в 

размер на 20 000,00 лв. 

 

Извънучилищните дейности са застъпени, както в самите училища, така и в 

ЦЛРП-ОДК-Поморие, който 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. 

ЦПЛР-ОДК Поморие се занимава с осмисляне на свободното време на децата, 

учениците и младежите в групи по: английски език; вокално студио; народни танци; 

изобразително изкуство и една група – временна през ваканцията. 

ХУМАНИТАРНО НАПРАВЛЕНИЕ 

Основната цел на Община Поморие е осигуряване на еднакво достъпни, 

разнообразни и качествени социални и здравни услуги за всички, съгласно 

законовите изисквания, като се увеличава ангажираността на участващите в 

предоставянето на тези услуги. Грижата за здравето паралелно се е движила и към 

създаване на благоприятни условия за труд и отдих.  

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

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. 

МБАЛ Поморие ЕООД разполага с пет клинични отделения. 

За подобряване условията на труд и повишаване качеството на здравните 

услуги в МБАЛ Поморие, неотклонно се следва целта за запазване на МБАЛ 

Поморие, като лечебно заведение, осигуряващо здравното обслужване на 
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населението и то да се превърне в съвременен център за доболнична и болнична 

помощ. Общинска администрация Поморие продължава да полага системни грижи 

по запазването на единствената в района болница с над шестдесет годишна дейност, 

както и подпомага финансово лечебното заведение.  

С решение № 844 от 30.06.2022г., на ОС Поморие е отправена покана 

учредяване на Болнично настоятелство, в което да се включат общественици, 

дарители и НПО, като част от целите са: 

1. Да подпомага болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на 

обществените потребности от медицински услуги; 

2. Да прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие 

на МБАЛ Поморие ЕООД; 

3. Да съдейства и участва при решаване на текущи проблеми, свързани с 

дейността на болницата; 

4. Да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 

средства и да подпомага лечебното заведение за възстановяване, реконструкция и 

модернизацията на болничната база и медицинска апаратура; 

5. Да съдейства за ефикасното стопанисване и целесъобразно използване на 

материалната база и други. 

 

На територията на МБАЛ „ПОМОРИЕ” ЕООД, се намира и „Медицински център 

I“ ООД, където се извършват доболничната помощ на пациентите.  

В община Поморие функционират 12 училища и 7 детски градини. 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.  

 Хигиенно-профилактичната дейност на медицинските кабинети е свързана с 

преглед и своевременно отстраняване на   болни деца и ученици.  За това се 

уведомяват техните 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.  Следи се за качеството и 

количеството на храната, което включва посрещането на храната, разпределението и 

по класове /групи/. 
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  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.  

За 2022 година са извършени общо 49 проверки в детски кухни, детски 

градини, училища и социални домове на територията на общината. 

Пробонабиранията са общо 32 пъти, а изготвените предписания за несъответствие с 

нормативните уредби са 12 общо за всички. За изминалата година са проведени 

общо 14 обучения на персонала от детските заведения и училища. Обучения по 

НАССР система, общо 5.  

За втора поредна година,  Община Поморие отбеляза световния ден на 

Спешната Медицинска Помощ. Събитието се проведе под надслов за уважение и 

благодарност към всички работещи в системата. Всички населени места в общината 

отбелязаха паралелно празника. Участие взеха децата от всички детски градини и 

специалистите от ЦСМП- гр. Поморие. 

Община Поморие участва в кампания за профилактика и ранно откриване на 

рака на кожата - „Евромеланома -2022г.” В продължение на няколко дни се 

провеждаха безплатни медицински прегледи на кожата от специалист дерматолог. 

За целта бе осигурен кемпер оборудван с нужната апаратура. Събитието се проведе 

на централен плаж в кв. „Свети Георги “- гр. Поморие и бяха обхванати голяма част 

от гостите и жителите на града.  

 

В началото на учебната година, съвместно с очна клиника „Оксиком”- гр. 

Бургас се проведе кампания за безплатни профилактични прегледи на децата от 
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първите класове в Община Поморие. Прегледани бяха общо 192 деца от всичките 10 

учебни заведения в общината, при 11 от тях се установи отклонение в зрението. 

 

Община Поморие закупи 36 броя УВ - лампи за дезинфекция и пречистване на 

въздуха и инвентара в групите по детските заведения. Те представляват устройство 

от неръждаваема стомана, в което се намира бактерицидна UV- C лампа. Чрез 

преминаване на въздуха през уреда се унищожават всички бактерии, вируси и спори. 

Изпуснатата доза UV- C лъчение осигурява 99,9% унищожение на всички видове 

патогенни микроорганизми.  

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

  

Община Поморие осигурява еднакво достъпни, разнообразни и качествени 

социални услуги за всички, съгласно законовите изисквания, които допринасят за 

по-добро качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната 

реализация и грижи за хората в неравностойно положение и общностите в риск. 

Социалните услуги в община Поморие се предоставят чрез ОП „Социално 

обслужване“, в пряко сътрудничество с общинската администрация. 

    

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТ 

 

След двегодишно прекъсване, поради пандемията, в края на годината се 

проведе първият кръг/етап от Ученически игри 2022/2023 г. От Спортния календар 

за 2022 се проведоха следните спортни мероприятия: Четвърти атлетически пробег 

„Поморие-Рън“; Международен турнир по спортни танци; Кампания „Да раздвижим 

Поморие”, Ветроходна Регата „Циклон”, Втори плувен маратон „На вълната на 

Поморие”, Шосеен пробег - Поморие 2022 (състезание за  деца от 10 до 16 год.), 

Държавен отворен турнир по кудо с международно участие. 

 И през 2022 г. не се проведе „Награждаване на 10-те най-добри спортисти на 

Община Поморие 2022”, като средствата бяха включени в актуализацията на 

Бюджета, в полза на МБАЛ – Поморие. 

 

 Поради невъзможността за прилагане на Механизма за оценка /Точкуване/ на 
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спортните резултати от Наредба № 18 за финансово подпомагане на 

категоризираните спортни клубове от Община Поморие, във връзка с извънредната 

обстановка и нейните последици, финансовото подпомагане на спортни клубове, за 

2022 г., в размер на 50 000 лв., се извърши на основание Методика за  финансиране 

на спортните клубове по време на извънредна обстановка и по Решение на ОЕКС за 

2022 г.  

  

 Със Заповед №  РД-10-2092/17.08.2022 г., на областния управител на област 

Бургас бе подновен Областния съвет за младежта, в чийто състав е и Община 

Поморие. Съветът е консултативен орган на Областния управител при провеждането 

на държавна политика за младежта на областно ниво. 

 

Дeлът на децата и младежите, активно ангажирани със спорт, в %, за 2022 г. е 

14,6%. През 2022 г. продължи осъществяването на мерки за превенция, интервенция 

и компенсиране на преждевременното напускане на образователната система. 

 

В превенцията на престъпността, противообществените прояви и 

престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Поморие 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 интерес за 

тях. 

Статистически данни за дейността на МКБППМН: 

 

 Общ брой на обществени възпитатели, които работят с младежите - 3 

 Разгледани възпитателни дела – 19 

 Мероприятия и инициативи на НКБППМН – Поморие – 7 

 През Детска педагогическа стая - Поморие (ДПС-Поморие) са преминали 30 

младежи. 

 През 2022 год. на отчет се водят 18 младежи, като към края на годината броят 

е 19. 
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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”, при Дирекция „Социално подпомагане”, Пробационно звено – 

Поморие, Районна прокуратура. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ /ОФК/ „ПОМОРИЕ” 

 

Отчета за дейността на ОФК „Поморие” обхваща календарната 

2022 г., в която отборите участваха в две отделни първенства: 

  пролетен полусезон на състезателната 2021/2022 г. 

  есенен полусезон на спортно-състезателната 2022/2023 г. 

Основен приоритет в работата на ОФК „Поморие” е изграждането и 

подготовката на подрастващите футболисти от Детско-юношеската школа. В 

школата на ОФК „Поморие” тренират: 

 18 деца от юноши старша възраст; 

  24 деца от юноши младша възраст; 

  26 деца от детския отбор; 

  15 деца от Футбол 9; 

  16 деца от Футбол 7; 

  19 деца от Футбол 5; 

  22 деца от Футбол 5 (детска-подготвителна група на най-малките); 

  Футболна школа „Каблешково” – 35 деца; 

  Футболна школа „Ахелой” – 61 деца 
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Тренировките се провеждат без такси и под ръководството на лицензирани 

треньори: Лазар Тонозлиев, Лъчезар Данев, Венелин Тальоков, Никола Вангелов, 

Борислав Тотев и Димитър Момчилов. 

Юноши старша възраст  през първенство 2021/2022 г.  участваха в състава 

на Зона „Бургас-Ямбол-Сливен” с треньор Лазар Тонозлиев. В крайното класиране в 

тази силна група, юношите се класираха на 4-то място, което е едно добро 

представяне. 

През настоящото първенство 2022/2023 г. отборът е съставен от 18 

футболисти и участва в надпреварата на новосформираната Областна група, 

съставена от отбори на областите Бургас, Сливен и Ямбол, ръководено от ОС на 

БФС - гр. Бургас. След завършване на есенния полусезон юноши старша възраст 

заема 3-то място във временното класиране. 

Юноши младша възраст с треньор Лъчезар Данев през пролетния полусезон 

2021/2022 г. участваха в първенство на ОС на БФС - гр. Бургас. В крайното 

класиране за 2021/2022 г. на първенството заеха 4-то място. 

През есенния полусезон на 2022/2023 г. юноши младша възраст наброяват 24 

състезатели и участват в състава на зона Бургас. В есенния полусезон на тази 

възраст треньор е Лазар Тонозлиев. След изиграване на срещите от полусезона 

заемат 5-то място, като трябва да се отбележи, че част от състезателите играят и в 

отбора на юноши старша възраст. 

Детският отбор през миналото първенство 2021/2022 г. участва в 

първенството на Областна група Бургас и бе ръководен от треньора Лъчезар Данев. 

Същият тим зае в крайното класиране 6-то място. 

През настоящото първенство 2022/2023 г. – есен детският отбор участва в 

Областно първенство Бургас с треньор Лъчезар Данев с 26 деца. В есенното 

класиране заемат 7-мо място. (Отборът е съставен от деца с една година по-малки от 

възрастта, което несъмнено на това ниво оказва огромно влияние.) 

Отбор Футбол 9 през миналото първенство 2021/2022 г. участва в турнирите 

на ОС на БФС за „Футбол 9” в гр. Бургас. В тази и в по-малките възрасти се взема 

решение да не се прави класиране, а с децата да се търси само развитие. Под 

ръководството на треньора Никола Вангелов, този отбор е участвал и в турнири през 

настоящата година: 
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1./ Турнир организиран от ММС, БФС и Асоциация на българските 

футболисти по програма „Децата и футболът” в гр. Бургас . 

2./ Детски турнир традиционен на Община Поморие с участие на отбори от 

ФШ „Каблешково” и ФШ „Ахелой”. 

3./Традиционния турнир „Несебър къп“ през лятото преди началото на новото 

първенство 2022/23 година. 

През настоящото първенство 2022/2023 г.- есен отборът наброява 15 деца 

ръководени от треньора Никола Вангелов и участва в първенството на ОС на БФС 

гр. Бургас.  

Отбор Футбол 7 в миналото първенство 2021/2022 г. с треньор Никола 

Вангелов участва в турнирите на ОС на БФС „Футбол 7” в гр. Бургас. В тази 

възрастова група няма класиране. Целта е децата да привикнат към играта, без да се 

търсят резултати.  

  Този отбор взе участие в турнир в гр. Поморие по случай Деня на детето – 01 

юни и се класира на 2-ро място. Те спечелиха купа и футболни екипи + топка. 

Участва и в турнира „Несебър къп“ през лятото на 2022 година като 

подготовка за новото първенство 2022/23 година 

През изминалото първенство на 2021/2022 г. отборът на ОФК „Поморие” се 

ръководи от треньора Никола Вангелов и участва в турнирите на „Футбол 7” 

организиран от ОС на БФС - гр. Бургас. Съставът на тази група наброява 16 деца. И 

в настоящето първенство 2022/23 година продължава да се ръководи от същия 

треньор.  

Отбор Футбол 5  през миналото първенство 2021/2022 г.  участва  в турнири 

на ОС на БФС в гр. Бургас с треньор Венелин Тальоков. Освен това участва и във 

футболен турнир “Мини Шампионска Лига Бургас” организирано от ФК 

„Звездичка” – гр. Бургас. 

От настоящото първенство на 2022/2023 г. отборът е ръководен отново от 

треньора Венелин Тальоков и наброява 19 млади футболисти и се състезава в 

турнирите на ОС на БФС в гр. Бургас. В тази възраст не се прави класиране. 

Сформирана е група от деца, които участват в първенството като 

подготвителна група за „Футбол 5” при най малките, деца от детските градини 

ръководени от Лъчезар Данев. Те се радват на голям интерес и участват в 

Областната група на БФС-Бургас. Групата е съставена от 22 деца. 
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В структурата на ОФК „Поморие” съществуват 2 детски подготвителни групи. 

Първата група е в гр. Каблешково с треньор Борислав Тотев. В нея тренират 

35 деца във възраст от 2007 – 2014 г. Децата водят занимания в определени дни и 

часове от седмицата на новата площадка и тревния терен в гр. Каблешково, а една 

част от тях се транспортират до стадиона в гр. Поморие и допълнително тренират и 

участват в срещите на ОФК „Поморие”. 

Втората група е в гр. Ахелой с треньор Димитър Момчилов. В нея тренират 

61 деца, във възрастови групи от 2008 – 2014 г. От тази група има момчета, които се 

състезават с екипа на ОФК „Поморие”. 

ФШ „Ахелой” взема участие и в организирани турнири от ОС на БФС- гр. 

Бургас. 

Идеите и организационните задачи на ОФК „Поморие” не се ограничават само 

в изградената структура. Включва и други допълнителни инициативи с цел 

популяризиране на любимата игра - футбол, като: 

1./  Провеждане на ежегоден турнир на 01.06. – Ден на детето с отбори от 

окръга под патронажа на ОС на БФС-Бургас и ОФК”Поморие”в гр.Поморие. 

2./ Провеждане на определени часове по физическо възпитание на учениците 

от II - VII клас на стадион „Поморие”, съвместно с преподавателите и треньорите от 

клуба. Същата инициатива се осъществява по случай Деня на спорта на 20 май и с 

децата от ОДЗ „Детелина” и „Детелина-филиал”. 

3./ Регулярно се провежда традиционен пролетен турнир на стадион 

„Поморие”  между подготвителните групи от Поморие, Каблешково  и Ахелой. 

4./ Ежегоден  ученически турнир, който ОФК „Поморие” и Община Поморие 

организират съвместно за всички селища от Общината. Турнирът се провежда през 

месец октомври на стадиона в гр. Поморие. 

От началото на новото първенство 2022/23 година е назначен нов треньор, 

който се занимава два пъти в седмицата само с вратарите от Детско-юношеската 

школа. 

Другата новост в клуба е създаването отново на мъжки футболен отбор. Той 

е съставен изцяло от местни футболисти, преминали през обучението в нашата 

школа. Този отбор наброява 24 състезателите и започна участието си в първенството 

на „А“ Областна група в настоящето първенство на 2022/23 година. До този момент 
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отборът се представя отлично в първенството и не е загубил нито една точка и 

оглавяваме убедително класирането на есенния полусезон. 

В настоящето първенство 2022/23 година се възроди и участието в 

първенството на ветераните. Общо в този отбор има картотекирани 25 ветерани, 

които два пъти в седмицата според възможностите си тренират на градския стадион. 

В настоящето първенство отборът успя да спечели Областното първенство на 

Бургас, като на финала елиминира отбора от славното минало на ФК “Нефтохимик“-

Бургас. В пролетния полусезон ще продължи участието си на елиминационен 

принцип с представителя на Старозагорска Област. 

 

ХАНДБАЛЕН КЛУБ /ХК/ „ПОМОРИЕ” 

 За състезателен сезон 2021 – 2022 г. в първенството участва 

един отбор момичета/момчета – Ж 10. Състава, на който бе от 16 

състезатели, от гр. Поморие 

В следващатите формации са: М 12 – 12 състезатели/ М 14- 16 

състезатели/ М 16 – 16 състезатели/ М 19 – 14 състезатели. 

В отборът който  участвува в – Б – РХГ жени се състезаваха 21 

състезателки заедно с девойките. 

  

В крайното класиране за 2021/2022 отборите на ХК Поморие заеха следните места в 

класирането: 

М-12 заеха трето място в Зоналното първенство през годината което се 

проведе в Труд, Хасково и Поморие. На Зоналния финал който се проведе в гр. 

Поморие заеха също трето място. 

М-14 заеха първо място в Зоналното първенство което се проведе през 

годината в Поморие и Хасково. Зоналният финал в тази възраст се проведе в гр. 

Бургас, където отново заеха първо място. Този отбор се класира за Държавния 

финал, който се проведе в гр. Габрово и отбора зае седмо място. 

М-16 в Зоналното първенство заеха трето място, а на Държавния финал, който 

се проведе в гр. Г.Оряховица се класираха на шесто място. 

М-19 в Зоналното първенство заеха четвърто място. 

Отбор Жени в Зоналното първенство, което се проведе през годината в гр. 

Панагюрище, гр. Хасково, гр. Бургас и гр. Поморие заеха челното първо място. 

Държавният финал се проведе в гр. Ловеч и отново бе спечелен от отбора на гр. 

Поморие, които закономерно се окичиха със златните медали на Б-РХГ Жени. 

 

През месец октомври започнаха състезанията за първенство 2022/2023 на 

Хандбалния съюз. 
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ХК Поморие участва в настоящия спортносъстезателен сезон със следните 

състезатели и отбори: 

Ж 19- 16 състезателки; Б РХГ – Жени - 22 състезателки; М 10 – 12 състезатели; М12- 

13 състезатели; М 14 -15 състезатели; М 16 - 20 състезатели; М 19 - 15 състезатели. 

Във временното класиране нашите отбори на полусезона заемат следните места: 

М 12-второ място в Зона Тракия 

М 14-трето място в Зона Тракия 

М 16-първо място в Зона Тракия 

М 19-трето място в Зона Тракия 

Ж 19 –трето място в Зона Тракия и Зона Витоша 

Жени Б РХГ –четвърто място в Зона Тракия и Зона Витоша     . 

 

 Основни треньори в ХК Поморие са Красимира Каръкова и Петя Митева с 

помощник Александра Василева , които тренират всички възрастови групи, ведно с 

женския отбор - Б „РХГ”.  

  

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПОМОРИЕ 

 

В началото на годината стартираха дейностите по изследване, проектиране и 

подготовка на изложба на тема „ Балканската война и отражението ѝ в 

Анхиало и района”. Това е  една тема, която за първи път се разработва като 

експозиция в залите на Историческия музей. Изложбата е  организирана по 

повод  110 г. от Балканската война  и беше тържествено открита в рамките на 

инициативата „Нощ на музеите в Поморие” през месец юни. Самата 

експозиция включва табла, експонати, носии и стари вещи, предоставени от 

наследници на бежанци от Тракия и Македония. 

   През зимните месеци по инициатива на отдел „Туризъм“ към Община 

Поморие, за изготвяне на специална брошура, уредниците от Историческия 

музей  извършиха проучвания на терен на местата на вяра: църкви и джамии 

на територията на община Поморие със съответната фотодокументация. 
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     С решение Общински съвет Поморие беше открит допълнителен щат 

към музея за уредник на Посетителски център „Поморийско езеро”. А във 

връзка с предстоящо кандидатстване на Община Поморие по европейски 

програми за финансиране на природно защитени зони и обекти, беше 

привлечен  екип от специалисти, които  разработиха цялостна концепция за 

развитието на „Посетителски център Поморийско езеро” като природонаучен 

отдел на Историческия музей за изследване, представяне и популяризиране 

биоразнообразието на езерото. 

 

   През пролетните месеци беше извършено обновяване експозицията на 

Посетителски център „Поморийско езеро” с нови експонати, макети на птици 

и животни, както и на нови табла с фотоси и информация за обитателите на 

Поморийското езеро.  

    Преди началото на летния сезон, в Посетителския център беше 

монтирана специална камера за постоянно наблюдение на птиците в езерото в 

реално време. Камерата е свързана с монитор, поставен вътре в залата, който 

позволява да се наблюдават птици 24 часа в денонощието, дори  и при лоши 

метереологични условия. Посетителите в центъра вече могат да се запознаят с 

живота на птиците – как се хранят, как гнездят, как се излюпват малките 

пиленца и какви грижи полагат за тях възрастните птици.  

     От летните месеци Историческия музей предлага нова услуга на своите 

посетители – занимания по изработка на керамични изделия. Стартира и 12 

часов курс по грънчарство за придобиване на базови познания по източване на 

изделия на грънчарско колело, апликиране, работа с ангоба и глазурни бои, 

ретуш, изпичане на продукцията на бисквит и глазура в керамична пещ. През 

есента се работи  с деца от частна детска градина в кв. „Св. Георги” и с 

ученици от школата на ЦПЛР-ОДК – Поморие за изработване на коледни 

фигури от глина и базар на изделията им. 

     Във връзка с 20-годишнината от откриването на Музея на солта, 

уредниците на музея подготвиха и издадоха книгата „Паметта на солта”, както 

и организирането на презентация от доц. д-р Стефка Тепавичарова от 

Института по обща и неорганична химия при БАН на тема: „ Лечебното и 
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козметичното действие на морската вода, луга и кал, и продукти разработени 

на тази основа”. 

     Поради международната обстановка, свързана с войната в Украйна, 

много от предварително договорените организирани посещения на водещи 

туристически фирми с които работи Музея на солта бяха отменени. Това 

наложи да се насочи работата изключително към индивидуалните туристи, 

турагенти и хотелиери, както в града, така и в големите комплекси. Беше 

осъществена връзка с туристически фирми, организиращи летните лагери с 

ученици, финансирани от Министерството на образованието. 

      Във връзка с кандидатстването на Община Поморие по нов проект, 

свързан с Музея на солта, уредниците на музея изготвяха и предоставяха на 

звеното по Европроекти към общината на нужните документи, съответните 

справки и консултации. 

      През годината Музеят на солта предостави възможност на висши учебни 

заведения и на училища да проведат свои практики в сферите на историята, 

географията, медицината и туризма, включени в международния проект 

„Еразмус” и др. 

      Във връзка с предприета инициатива  от страна на община Поморие и на 

основание  сключен договор  между Исторически музей – Поморие и 

Националния университетски център „Геопространствени изследвания и 

технологии” при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, в периода 

25.03.2022 г. – 30.06.2022 г. беше извършено Детайлно геопространствено 

проучване на територията на м. Палеокастро, гр. Поморие. Неговата основна 

цел бе да се установи наличието и местоположението на евентуално 

съществуващи археологически структури в зоната  на м. Палеокастро. 

Проучването на територията включваше следните дейности: 

- Фотограметрично заснемане на територията на зоната и околните 

урбанизирани територии и създаване на общ цифров модел на 

повърхността и ортофотокарта; 
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- Лазерно сканиране на територията чрез БЛС и LiDAR и изготвяне на 

класифициран облак от точки и цифров модел на терена (без 

растителност) за структурно изследване; 

- На база извършеното заснемане се извърши теренна верификация на 

установените структури на територията; 

- Нанасяне на резултатите от всички документирани проучвания в 

рамките на зоната и създаване на интерактивна ГИС карта; 

- Разработване на научен аналитичен доклад за изследваната територия с 

препоръки за нейната интеграция в общия модел за устройство и 

пространствено развитие на гр. Поморие и общината.  

    Специален интерес като резултат от извършеното въздушно-лазерно 

сканиране представлява една правоъгълна по форма в негатив структура. За 

нея археолозите подозират, че се касае за разкритата през 1991-1992 г. 

раннохристиянска базилика.  

      Геофизичното проучване беше  извършено в периода  28.11 - 05.12.2022 

г. Неговата цел бе да се установи наличието на евентуално съществуващи 

археологически структури в централната, северната и северозападната, 

сравнително незасегната от съвременно строителство част на м. 

„Палеокастро”. Основната цел на проучването е с недеструктивни средства да 

се придобие най-обща насочваща информация за планиграфската схема на 

селището и наситеността на различни съоръжения с антропогенен характер.  

Беше заложена  рамка с приблизителна площ 500 х 250 м, ориентирана по оста 

СЗ–ЮИ. В нея, през 5 – до 10 м, са трасирани  успоредно разположени един на 

друг геомагнитни профили с дължина 50 м. Проучването имаше 

експериментален характер. Геомагнитните измервания са извършени с 2 

магнитометъра, с които едновременно е измервано геомагнитното поле на две 

височинни нива. 

     На този етап се констатират няколко добре издържани линейни 

аномалии. Проявлението им вероятно се дължи на дейности свързвани със 

съвременното обработване на земята. Възможно е обаче някои от тях да са 

археологически обекти  или да маркират граници на заселени в древността 
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участъци. Предстои след окончателния анализ на данните от геофизиката да 

бъде представен подробен доклад. 

 

      През годината уредниците от музейните обекти  участваха с интервюта  

за телевизия СКАТ, БНТ и БНР, свързани с популяризиране на културно-

историческото наследство на града и общината. В предаване на БНТ „10 000 

крачки” беше представен разказ, придружен със стари снимки за историята на 

сградата на Историческия музей и тази на Българска народна банка. 

     През изминалата 2022 г. музейните обекти са били посетени от 22 278  

души. По банковата сметка на Община Поморие са преведени общо 60 478  лв. 

приходи от билети за вход и от продажбата на сувенири и рекламни 

материали.  

 

      

 

ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 

ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО” 

 

Технически и административни дейности, свързани с контрола по строителството: 

 издадени констативни актове по чл.57а от ЗУТ – общо 2 

 заведени преписки – общо 21 

 издадени констативни актове по чл.225 от ЗУТ – общо 5 

 изготвени Заповеди по чл.225а от ЗУТ – общо 6 

 изготвени Заповеди по чл.57а от ЗУТ – общо 2 

 изпълнени заповеди – общо 4 

 протоколи за определяне на строителна линия – общо 108 

 протоколи за съответствие / протокол 3 / - общо 65 

 изготвени удостоверения по чл.54а от ЗКИР – общо 87 
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Осъществяване на контрол за спазване изискванията на наредбите на 

Общински съвет – Поморие; 

 

Изпълнение на текущи задължения по архивиране на документи, отговори на 

молби и жалби, консултации на граждани във връзка с въпроси, свързани с контрола 

по строителството. 

 

Годишен отчет за извършените строително-ремонтни дейност: 

ПО КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА: 

 

1. ОУ „Христо Ботев“ с. Бата – частичен ремонт 

2. ПТГ „Алеко Константинов“ гр. Поморие  - частичен ремонт 

3. Основен ремонт на улично осветление в гр. Поморие 

4. Основен ремонт на ул. „Г. Бенковси“ (от ос.т 48 до ос.т 49) в с. Порой 

5. Основен ремонт на улично осветление на ул. „Скобелев“ гр. Поморие  

6. Основен ремонт на ул. "Люляк" с. Дъбник 

7. Основен ремонт на ограда на футболно игрище 

8. Благоустроявяне дворно пространство в ДГ „Радост“ гр. Каблешково 

9. Благоустрояване на ул. „Камчия“ с. Габерово - І етап 

10. Благоустрояване на ул. „Родопи“ с. Лъка 

11. Благоустрояване на ул. „Георги Бенковски“ с. Порой 

12. Благоустрояване на ул. „Възраждане“ с. Горица 

13. Благоустрояване на ул. „Витоша“ с. Габерово 

14. Благоустрояване на детска площадка (до Общината) 

15. Благоустрояване в гробищен парцел № 8 и № 9, гр. Поморие 

16. Благоустрояване на ул. „Възраждане“ с. Горица 

17. WC за хора с увреждания в ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие 

18. Изграждане на улично осветление в с. Козичино 

19. Изграждане на постамент на паметник в гр.Каблешково 

20. Скенер в МБАЛ 

21. Медицинска апаратура – рентген 

22. Поставяне на ограничителни системи на BGS 1149 Каменар-Поморие 

23. Благоустрояване на ул. „Зора“ с. Горица 

24. Основен ремонт в ОУ "Паисий Хилендарски" гр. Каблешково 
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ТЕКУЩИ РЕМОНТИ: 

 

1. Доставка и монтаж на метална кутия за вентилационна система в сградата 

на бившия Пансионат 

2. Авариен ремонт на дъждовна канализация в с. Дъбник 

3. Ремонт на покрив на котелно помещение на ул. Солна №5  

4. Изграждане на метална конструкция с винилна мрежа за сграда СДС 

5. Ремонт на дървена обшивка и гаражни врати в къща „Яворов“ 

6. Ремонт пергола пред бл.9 на ул. „Солна“ гр. Поморие 

7. Изработка на пилони за знамена и монтаж  в с. Габерово 

8. Монтаж и ремонт на климатици в МБАЛ /12бр./ 

9. Доставка и монтаж на текстилна мрежа за игрище в ОУ „Хр. Ботев 

Поморие“ гр. Поморие 

10. СМР по АВР от природно бедствие от 17.09.2022г.  

11. Свързване на ФЕЦ към ЕРЮГ Пансионат 

12. Ремонт и поддръжка на улично осветление в община Поморие 

13. Изкърпване на единични дупки по улици в с. Лъка 

14. Ремонт на улици и площади в с. Дъбник 

15. Ремонт на ревизионни шахти по улици в гр. Каблешково 

16. Ремонт на съществуващи отводнителни елементи , почистване на банкети 

и канавки от 7+000 до 8+500 км на път BGS1144 

17. Ремонт на път BGS1145 образували се опасни дупки 

18. Ремонт и поддържане на пътища /косене на треви и изрязване на храсти в 

пътния банкет/ 

19. Текущ  ремонт и поддържане на  път BGS 1149 Каменар-Поморие 

20. Ремонт на път  BGS 1145 Медово-Бата-Страцин от км. 15+000 до 

км.7+000/ 

21. Ремонт на път BGS 1144 Порой-Гълъбец-Горица, с дължина на участъка 

13,000 км. 

22. Ремонт на  път BGS1143 с. Козичино, общ. Поморие 

23. Изграждане на изпъкнали изкуствени неравности в с. Страцин 

24. Ремонт на  път BGS1141 Ахелой-Тънково, общ.Поморие 

25. Ремонт на салон в читалище в кв. Каменар 

26. Ремонт на метален савак на канал Езеро-Море 

27. Ремонт на автобусни спирки в гр. Поморие 

28. Ремонт /кърпежи/ на улици в гр. Поморие 
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ОТДЕЛ  

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 

 

Технически и административни дейности, свързани с устройството на 

територията и строителството: 

 съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти – общо 199 

 издаване на разрешения за строеж – общо 191 

 издаване на разрешения за поставяне – общо 50 

 преписки по обявяване на разрешения за строеж – общо 191 

 допускане за разглеждане на градоустройствени разработки и парцеларни 

планове – общо 96 

 одобрени градоустройствени разработки /ПУП-ПРЗ, ПУП-ПЗ, ПУП-ПР/ – 

общо 25 

 процедиране на градоустройствени разработки и парцеларни планове – 

общо 55 

 одобрени градоустройствени разработки за земеделски имоти и парцеларни 

планове – общо 15 

 преписки по обявяване на подробни устройствени планове – общо 55 

 протоколи на експертен съвет – общо 32 

 удостоверения за въвеждане в експлоатация – общо 117 

 удостоверения за съборени сгради – общо 21 

 издаване на удостоверение за степен на завършеност – общо 39 

 издаване на констативни протоколи - 60 

 издаване на скици –визи за проучване и проектиране – общо 278 

 издаване на скици (презаверки) за недвижими имоти – общо 502 

 издаване на извадки за недвижими имоти – общо 131 

 удостоверение за търпимост – общо 74 

 удостоверение за административен адрес – общо 151 

 удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно 

устройство и други – общо 39 

 вътрешно административни удостоверения в рамките на административна 

процедура по искане за установяване на търпимост – общо 79 

 предоставяне на геодезически данни по кадастрални и регулационни 

планове – общо 68 
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 издаване на удостоверения за попълване на кадастрален план – общо 84 

 внесени в Общински съвет докладни във връзка с процедури по ЗУТ, ЗОЗЗ и 

други закони – общо 44 

 искания за изготвяне копия от одобрени архитектурни проекти, разрешения 

за строеж и други – общо 261 

 издаване на разрешение за земни маси - 28 

 

Административни и контролни дейности, свързани с опазване на околната 

среда: 

 Отговори на постъпили  молби, заявления, сигнали и жалби относно: 

- повредени/липсващи съдове за отпадъци - 141 

- влошена екологична обстановка - 34 

- сигнали във връзка с издадено разрешително за ползване изключения от 

забраната предвидена в чл.38, ал.1,т.5 от ЗБР – 29 

 Изготвяне на екологични становища по предоставени за съгласуване 

преписки. Изготвяне на справки за предоставяне на актуални данни за компонентите 

на околната среда на територията на общината. 

 Участие в работата на общински и междуведомствени комисии 

 Административни процедури, свързани с инвестиционни предложения 

по ЗООС и НУРИОВОС – 270,   

 Процедури по Закона за водите – 42 

 Съвместни проверки с РИОСВ- Бургас, БДЧР-Варна по сигнали и 

жалби на граждани  и осъществяване на контролна дейност –  29 

 Изготвяне на административни преписки пред РИОСВ- Бургас, БДЧР-

Варна и др. институции на инвестиционните предложения с възложител - Община 

Поморие  - 20 

 Изготвяне на ежемесечни справки за отчисления по ЗУО и текуща 

координация с фирмата - изпълнител на дейността по сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Поморие, а от 

ноември 2022 г. с новосформираното търговско дружество, изпълняващо дейността. 

 Изготвяне на докладни записки за предложения пред ОС-Поморие за 

изпълнение на задълженията на местната администрация съгласно екологичното 

законодателство. 
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 Провеждане на мониторинг на качеството и състава на водите, свързан 

с изискванията за стопанисване и управление на минералните води от находище 

„Медово” и находище „Каменар”, община Поморие. 

 Изготвяне на становища, справки и сведения към РИОСВ-Бургас, 

БДЧР-Варна, РЗИ, Национален статистически институт, МОСВ и др. институции. 

 Изпълнение на условията по решенията за предоставяне на 

минералните води в с. Медово и кв. Каменар за управление и ползване – годишен 

отчет пред МОСВ и БДЧР-Варна. 

 Изпълнение на условията по издадени разрешителни за ползване на 

воден обект за заустване на отпадъчни води за канализационните системи на гр. 

Поморие и гр. Каблешково. 

 Изпълнение на условията по Разрешително за ползване на изключение 

от забраната предвидена в чл.38, ал.1, т.5 от ЗБР, издадено от министъра на околната 

среда и водите с титуляр: Община Поморие. 

 Осъществяване на собствен мониторинг на водите от дъждовната 

канализация на гр. Поморие и битовите отпадъчни води на канализационната 

система на гр. Каблешково. 

 Провеждане на  4 бр. административни процедури за освобождаване на 

собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците за закупуване на транспортно-подемна техника, обезпечаваща 

функционирането на общинската система за управление на отпадъците, за 

закупуване на специализирана техника за събиране и транспортиране на отпадъци. 

 Провеждане на административна процедура по изготвяне и съгласуване 

с обществеността и РИОСВ-Бургас, както и приемане от ОС-Поморие на Програма 

за управление на  отпадъците на община Поморие 2021-2028 г. 

 Осъществяване на текущ контрол във връзка с експлоатацията на 

общинска площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

бита и издаване на разрешително за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци, с титуляр Община Поморие. 

 Упражняване на контрол за спазване на изискванията на общинските 

наредби свързани с екологичната обстановка: текущ и по сигнали. 

 Осъществяване на контрол за спазване изискванията на екологичното 

законодателство и  подзаконовите  нормативни актове ЗООС, ЗУО, ЗБР, ЗЗТ, 

ЗОЗЗ,ЗП, ЗЗЖ – текущ и по сигнали. 

 Провеждане на две кампании за събиране на отпадъци електрическо и 

електронно оборудване, батерии и акумулатори и едрогабаритни отпадъци от бита. 
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 Проведени беседи на екологични теми в 2 образователни институции в 

гр. Поморие – ДГ „Детелина“ и СУ „Иван Вазов“ 

 Изпълнение на текущи задължения по архивиране на документ. 

 

ОТДЕЛ  

„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТРАНСПОРТ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОЕКТИ“ 

 

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска 

собственост е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където 

законово са регламентирани принципите за нейното управление. 

 Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими 

имоти – собственост на общината е извършено под контрола на Общински съвет, 

съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие.  

За отчетния период януари 2022 г. – декември 2022 г. в дейност ОСТУП са 

насочени приблизително 715 документа, като в изпълнение на служебните си 

задължения служителите в отдела са извършили следните дейности и услуги: 

Видове сделки, дейности и услуги броя 

Процедирани търгове/конкурси за продажба на общинско 

недвижимо и движимо имущество и за отдаване под наем 

4 

Издадени настанителни заповеди в общински жилища 15 

Сключени договори за наем на обекти – общинска собственост 19 

Прекратяване на договори за наем, право на ползване 5 

Сключени договори за продажба на общински имоти и 

движими вещи; договори за делби, дарения и замени 

68 

Сключени договори за отстъпено право на строеж върху 

общински имоти 

4 

Сключени договори за право на ползване, право на управление 2 
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на общински имоти 

Внесени в Общински съвет докладни във връзка с процедури 

по ЗОС и други закони 

107 

Актуване на имоти общинска собственост 175 

Заповеди за отписване на имотите от актовите книги за 

общинска собственост 

75 

Издадени удостоверения от отдел „ОСТУП”, във връзка с 

процедура по издаване на удостоверения за търпимост 

82 

Издадени удостоверения, относно собствеността на недвижими 

имоти; наличие или липса на претенции за възстановяване на 

недвижими имоти; за отчуждени имоти; за деактуване или 

възстановяване на общински имоти 

14 

Заверка на издадени скици от отдел УТООС 450 

Заверка на молби-декларации 58 

Попълване на данъчни декларации и искания /за издаване на 

данъчна оценка  

351 

Издаване на дубликати и заверени копия на документи, 

съхранявани в отдел „ОСТУП” 

15 

Участия в постоянни и временни комисии 35 

Участие в експертни съвети 30 

Справки по актовите книги 900 

Изготвени становища 11 

Разрешения за извършване на таксиметрова дейност 42 

Пропуск за извозване на земни маси 25 
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Направени са постъпки пред държавата за деактуване на имоти, които са 

важни за устойчивото развитие на общината. 

Осъществена е административната процедура по картотекиране на граждани с 

установена жилищни нужди, съгласно изискванията на Наредба № 17 за реда и 

условията за разпореждане с общински жилища на територията на Община Поморие 

и Закона за общинската собственост. 

Определени са маршрутите за движение на тежка строителна техника в 

населените места при строително – ремонтни дейности. 

 

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“ 

 

През отчетния период дейността на експертите от отдел „Управление на 

проекти” се осъществява в следните направления:  

1. Организиране и контролиране разработването и изпълнението на 

проекти и програми от предприсъединителните и структурни фондове, донорски 

организации и участие в партньорски инициативи на територията на общината. 

2. Събиране на документите по проектите, съставяне и окомплектоване на 

проектни досиета, изграждане на архив според изискванията на оперативните 

програми. 

3. Отчитане изпълнението на проектите и програмите пред съответните 

инстанции. 

4. Координиране работата, набавяне на необходими документи, изготвяне 

на справки по всички проекти в процес на кандидатстване по Европейски програми, 

комуникация и координация с консултанти. 

5. Търсене възможности за финансиране по международни програми, 

набавяне на информация за текущо кандидатстване, изисквана от различни 

дирекции (Образование, Спорт, Финанси, Социални дейности, Туризъм и др). 

6. Изготвяне на справки във връзка с национални и европейски програми, 

стратегии, планове и т.н. 

7. Подготовка и изготвяне на Апликационни форми за кандидатстване по 

Оперативни програми. 

8. Изготвяне на договори, анекси, заповеди по проектите, финансирани от 

Оперативните програми, преглед и съгласуване на тръжни процедури. 

9. Осъществяване контакти с неправителствени организации от страната и 

от чужбина и осигуряване взаимен обмен на информация, идеи, знания и опит. 
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Проектите на Община Поморие за периода януари-декември 2022 г., на етапи 

кандидатстване, изпълнение и приключени, са както следва: 

 

I. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ” 2014-2020г. 

 

Проекти, приключили за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „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“ 

 

Проекти на етап изпълнение за периода януари-декември 2022 г.: 

1. „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на 

територията на Община Поморие“ 

2. „Патронажна грижа в община Поморие“ 

 

II. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

 

Проекти, приключили за периода януари-декември 2022г.: 

 

1. „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и 

съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие“ 

2. „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град 

Каблешково, община Поморие“ 

3. „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв. 

52, гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас“ 

 

Проекти на етап изпълнение за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Обновяване на площи за широко обществено ползване - паркове в с. 

Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, Община Поморие“ 

2. „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в 

Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. 

Каменар“ 
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3. „Изграждане и закупуване на оборудване или обзавеждане на 

туристически информационен център - гр. Ахелой“ 

4. „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой“ 

5. „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции, свързани с местното природно, културно и историческо 

наследство, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел в гр. 

Ахелой“ 

 

Проекти на етап кандидатстване за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 

общинско значение - пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и 

на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“ 

2. „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и 

съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. 

Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“ 

3. „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично 

осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”, ПИ с идентификатори 

57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие, общ. Поморие“ 

 

III. ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 

 

Проекти на етап изпълнение за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Арт комплекс – водна кула – музей на рибарството, гр. Поморие“ 

2. „Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за 

приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв. 46- ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, 

Община Поморие“ 

3. „Морски център „Магазия” - Поморие, за обслужване на Рибарско 

пристанище Поморие“ 

4.  „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на 

територията на община Поморие“ 

5. „Рехабилитация на крайбрежна алея "Яворов", гр. Поморие“ 

6. „Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище 

Поморие" 
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7. „Солта - традиции и културно богатство на Поморие“ 

Проекти на етап кандидатстване за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ 

„Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро”  

2. „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в 

Поморийски залив - гр. Поморие" 

 

 

IV. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020г. 

 

Проекти, приключили за периода януари-декември 2022 г.: 

1. „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“ 

2. „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“ 

 

Проекти на етап изпълнение за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ 

 

 

V. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2014 – 2020г. 

 

Проекти приключили за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в 

землището на с. Каменар, община Поморие“ 

 

Проекти на етап изпълнение за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към 

поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове 
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природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на 

установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на 

МИГ „Поморие”. 

2.  „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани 

биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас” 

3. „Изпълнение на подземни инсталации за съхранение на смесени битови 

отпадъци и разделно събиране на специфични потоци от битови отпадъци“ 

 

VI. ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ 2014-2021г. 

 

Проекти приключили за периода януари-декември 2022 г.: 

 

1. „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“ 

 

Проекти на етап изпълнение за периода януари-декември 2022г.: 

 

1. „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за 

отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина "Веселушко", 

гр. Поморие“ 

2. „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева 

акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано 

общество спрямо замърсяването на морските води“ 

 

VII. Програма „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА  ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

УЧИЛИЩА“ (2020-2022г.)  към МОН 

 

1. Одобрен проект „Изграждане на ОДЗ в УПИ II-32, по плана на с. Гълъбец, 

община Поморие- I-ви етап на строителство- изграждане на I –ви етаж”. 

 

VIII. Решение №711 на Министерски съвет от 30 септември 2022 г. за 

одобряване на Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети 

и направления/обекти за целево финансиране 
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1. Одобрен обект на Община Поморие: „Рехабилитация на общински път 

BGS 1145 "Медово – Бата - Страцин",  участък от км 0+000 до км 14+800“ 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ИНФОРМАЦИОННО И 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" /ПНИАО/ 

В дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно 

обслужване“ има два отдела - отдел „Правно-нормативно обслужване” и отдел 

„Административно и информационно обслужване”.  

 

  І. Отдел „Правно-нормативно обслужване” /ПНО/ 

 

Дейност „Правно-нормативно обслужване“ 

 

За отчетния период в дейност ПНО са насочени 1 350 документа. Изготвени са  

приблизително 110 договора с предмети свързани със СМР, инженеринг-

проектиране, инвеститорски контрол, доставка на оборудване, транспорт, охрана, 

медийно и информационно обслужване и др. 

С цел пълноценно функциониране на Общинската администрация в отдел 

ПНО са изготвени общо приблизително 230 проекти на заповеди. 

 

Изготвените докладни записки до Общински съвет - Поморие са 35, свързани 

с приемане на решения изменение и допълнения на наредби на Общински съвет - 

Поморие, приемане на решения за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,  решения по други въпроси от местно значение по чл. 21, т. 23 

от ЗМСМА. 

 

В процеса на работа, при водената кореспонденцията с различни институции и 

структури в община Поморие по преписки са изготвени приблизително 420 писма. 

 

Разгледани са 40 административно-наказателни преписки и са изготвени 35  

наказателни постановления, 6 резолюции за прекратяване на административно-

наказателно производство.  
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Община Поморие е страна по 18 съдебни дела, като по 15 от тях е ответник, а 

по 3 е жалбоподател.  

 

  За периода на анализа служителите от отдел ПНО са участвали като членове в 

комисии по провеждането на търгове и конкурси по чл. 68 от НРПУРОИ.  

 

През отчетния период служители от отдела са оказвали постоянна правна 

помощ на директорите на общински предприятия, Исторически музей - Поморие и 

служителите им при осъществяване на функциите им, като дават: мнения, по правни 

въпроси, изразяват мнение по законосъобразността на изготвените договори и 

актове; изготвят и/или съгласуват проекти на документи, свързани с работата на 

общинското предприятие, следят за стриктното прилагане на законодателството в 

предприятието. Съгласувани са общо 60 заповеди, 500 договора, 30 докладни до 

Общински съвет - Поморие, 10 бр. разрешителни за сеч. 

 

Дейност „Връзки с обществеността, протокол и канцелария“ 

 

1. Действия по подготовка и отразяване на важни за Община Поморие прояви 

от международно, национално и регионално ниво; 

2. Действия по подготовка, участие и отразяване на събития, чиито партньор, 

организатор или участник е Община Поморие, в т. ч и събития от културния и 

спортния календар на общината и пресконференции; 

3. Регулярно изпращане на прессъобщения до регионални и национални 

печатни издания и електронни медии; 

4. Редовно публикуване на актуална информация на официалната интернет 

страница на Община Поморие – 980 публикации; 

5. Приемане на сигнали, подадени от граждани (чрез телефон, имейл, 

социални мрежи, електронен портал и др.) и предаването им до компетентни лица; 

6. Изпращане на благодарствени писма и поздравителни адреси, както и 

водене на друга официална кореспонденция при необходимост; 

7. Подготовка на PR материали, рекламиращи община Поморие в различни 

аспекти (туризъм, забележителности, възможности за инвестиции, културен 

календар, Балнео и СПА услуги и др.) за различни печатни и електронни издания; 

8. Кореспонденция с представители на медии и действия, свързани с 

подготовка и заявяване на договори за медийно-информационно обслужване на 

общината и др. 
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Дейност „Административно обслужване“ 

 

1. Получаване, обработване, регистриране, разпределяне и предаване на 

входящата кореспонденция; обработване и изпращане на изходящата 

кореспонденция; организира се деловодството, документооборота в Общината и 

общинския архив; 

2. Организиране работата с жалбите, сигналите и предложенията на 

гражданите, контрол за изпълнението на сроковете за отговор на кореспонденцията 

в администрацията, чрез деловодната система „Архимед”; 

3. Поддържане в актуално състояние на информационните материали и 

информационните табла в ЦАО. 

 

За посочения период са обработени общо 27 569 документа, както следва: 

 

1. Обработена входяща кореспонденция - 12 556 бр. документи; 

2. Обработена изходяща кореспонденция - 8 629 бр. документи; 

3. Обработени и вписани в Заповедната книга на общината – 2 114 бр.; 

4. Обработени и вписани възражения - 77 бр.; 

5. Обработени и вписани докладни записки - 116 бр.; 

6. Обработени и вписани жалби - 2 бр.; 

7. Обработени и вписани становища - 260 бр.; 

8. Обработени и вписани договори - 426 бр.; 

9. Обработени и вписани заявление за достъп до обществена инф. - 13 бр.; 

10. Обработени и вписани решения - 15 бр.; 

11. Обработени и вписани трудови договори - 17 бр.; 

12. Обработени и вписани граждански договори - 165 бр.; 

13. Обработени и вписани документи ГРАО - 3116 бр. 

 

Дейност „Човешки ресурси“ 

 

1. Изготвяне на заповеди за отпуски по трудови и служебни правоотношения - 2 

045 бр. 

2. Провеждане на конкурси по трудови правоотношения – 3 бр.  

3. Участия в конкурсни комисии за назначаване - 3 бр. 

4. Изготвяне на допълнителни споразумения  по трудови правоотношения за 

промяна на  работна заплата и други - 202 бр. 
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5. Съгласуване и оказване на методическа помощ за изготвяне на длъжности 

характеристики – 15 бр. 

6. Изготвяне на производствени характеристики за ТЕЛК – 2 бр. 

7. Изготвяне на заповеди за назначаване  и обявяване в НАП /по трудови и 

служебни правоотношения/ - 28 бр. 

8. Изготвяне на заповеди за прекратяване и обявяване в НАП /по трудови и 

служебни правоотношения/ - 24 бр. 

9. УП 3 – 18 бр. 

 

Дейност „Архив“ 

 

За отчетния период са предоставени 456 архивни единици. В регистъра на 

техническа служба са описани - УВЕ 2021 г. - 115 бр., Разрешения за поставяне 2021 

г. - 61 бр., Разрешения за строеж 2021 г. - 211 бр. В регистъра на деловодство са 

описани 7 дела със Заповеди на Кмета от 2021 г., 2 дела докладни записки до 

Общински съвет - 2021 г., Решения - 2021 г. - 1 дело, Договори - 2021 г. - 28 

класьора, Молба-декларация 2020 -2021 – 1 дело. В регистъра на отдел ПНО - 4 дела 

с административни и граждански съдебни дела за 2017, 2019, 2020 и 2021 г.; 1 дело с 

преписки. В регистъра на отдел ОСУСТ - 2 дело. Постъпили са документи от 

различни отдели в община Поморие. Изготвени и изпратени в ДА -  Бургас  са и 

актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, които 

нямат практическо и справочно значение и актове за унищожаване на бюлетини 

резерв във връзка с решения на ЦИК.  

 

Дейност: Защита на личните данни 

 

1. Съдейства при устни запитвания от страна на колеги и граждани, отправили 

питане по телефона или чрез електронните портали на Община Поморие. 

Официални писмени запитвания не са постъпвали; 

2. Според спецификата на различните отдели и дирекции, са изготвени бланки 

на необходимите документи, задължителни като приложение към документацията 

при обработка на лични данни; 

3. Информиране на служителите, работещи с лични данни в отделните 

дирекции на Община Поморие, за начините по които тези данни следва да бъдат 

обработвани, съгласно нормативните актове; 

4. Сътрудничи като лице за контакт на надзорния орган по въпроси, свързани 

с обработването. 

5. Съблюдава за спазването на правилата за защита на личните данни и на 

политиките на Община Поморие по отношение на защитата на личните данни; 



46 

 
 

 

6. Участва в подготовката на събития, чийто партньор или организатор е 

Община Поморие, в т.ч. събития от културния и спортния календар на Общината, 

при които се изисква стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и ЗЗЛД. 

 

През периода на анализа служителите от отдел ПНО са оказали правна помощ 

на всички звената към общинска администрация, включително и на всички 

второстепенни разпоредители с бюджетни средства при осъществяването на техните 

функции. Давали са мнения и съвети по законосъобразността на изготвените от тях 

проекти на документи, както становища, дадени ежедневно във хода на работния 

процес.  

 

В изпълнение на задълженията си служителите от отдел ПНО са дали мнение 

по законосъобразността на проектите на заповеди на Кмета на общината, а при 

несъгласие прилага мотивирано мнение; съгласували са договори, по които е страна 

общината; подпомагали са дейността на кмета, зам. - кметовете и секретаря на 

общината при подготовката на проекти за решения, внасяни в Общински съвет; 

осигурявали са кореспонденцията по съдебните дела; периодично са информирали 

Кмета на общината за хода на всички съдебни дела; осъществявали са процесуално 

представителство по съдебни дела; при отправено писмено и устно искане от 

служителите в общинската администрация при решаването на проблеми от 

компетентността на общината са давали становища; участвали са като членове на 

комисии в конкурси и търгове, провеждани от общината; изготвяли са проектите на 

наказателните постановления издадени в административно-наказателното 

производство за извършените нарушения по наредбите на Общински съвет и 

административните актове на кмета на общината; съдействали са на другите 

дирекции и общинските предприятия за събиране на вземанията на Община 

Поморие; давали са правни становища по проекти за вътрешно - нормативни актове 

/правилници, наредби, вътрешни правила, решения/ и във връзка с жалбите и 

сигналите на физически и юридически лица. 

 

II. Отдел „Административно и информационно обслужване“  

 

Основната дейност на служителите от отдел „Административно и 

информационно обслужване“ е в областта на гражданската регистрация и 

административното обслужване на населението.  

През 2022 година, по отношение на гражданската регистрация са извършени 

общо 6013 броя услуги, за цялата община, по следните видове:   

 

1. Издаване на удостоверение за раждане-оригинал 

2. Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 
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3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско 

състояние (акт за раждане, акт за смърт) 

4. Припознаване на дете 

5. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал 

6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат 

7. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на 

граждански брак в чужбина 

8. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на 

граждански брак с чужденец в РБългария 

9. Промяна в актовете по гражданско състояние 

10. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 

11. Възстановяване или промяна на име 

12. Издаване на удостоверение за семейно положение  

13. Издаване на удостоверение за родствени връзки  

14. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 

15. Заверка на заявление за постоянен адрес 

16. Заверка на адресна карта на настоящ  адрес 

17. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес 

18. Удостоверение за настоящ адрес 

19. Удостоверение за постоянен адрес 

20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

21. Искане за ЕГН 

22. Издаване на удостоверение за родените от майката деца 

23. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път 

24. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път 

25. Издаване на удостоверение за наследници 

26. Заверка на копия и препис на документ по гражданско състояние 

27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на 

чужденец 

28. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на 

българско гражданство 

29. Издаване на удостоверение по искане на граждани 

30. Издаване на удостоверение за извършена промяна в Личен регистрационен 

картон 

31. Издаване на удостоверение УП-2, УП-3 
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Служителите, осъществяващи дейността по гражданска регистрация на 

населението и административно обслужване в съставните на Община Поморие 

населени места подпомагат работата на кмета или кметския наместник в 

съответното кметство и чрез издаване на приходни квитанции и фактури, служебни 

бележки, връчване на призовки и съобщения от съдилища и частни съдебни 

изпълнители и др.  

 

Другата основна дейност на служителите в отдела е участие в 

организационно-техническата подготовка за избори, като през 2022 г. взеха участие 

в следните избори: 

- Избори за Народно събрание, проведени на 02.10.2022 г.  

- Частични избори за Кмет на кметство с. Порой, проведени на 23.10.2022 г.  

 

Относно служителя заемащ длъжност „Старши юрисконсулт“ в отдел 

„Административно и информационно обслужване“, дейността му за 2022 г. се 

изразява в следното: Заповеди – 15 бр.; Решения – 13 бр.; Становища – 2 бр.; 

Договори – 2 бр.; Доклади – 1 бр.; Уведомителни писма – 86 бр. ; Докладни записки 

– 2 бр. ; Протоколи – 15 бр. ; Актове за признаване на чуждестранен акт – 9 бр. ; 

Пълномощни – 1 бр. ; Отговор на искова молба – 5 бр. ; Вътрешни нормативни 

актове – 20 бр. ; Годишен отчет по ЗДОИ за 2021 г. -1 бр. ; Годишен отчет ИИСДА – 

1 бр.; Риск - регистър ПНИАО – 1 бр.  

 

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2022 г.  

Постъпили заявления за достъп до обществена информация – 18 броя: 

- От граждани – 11 

- От неправителствени организации - 7 

 

Вид на заявлението: 

 

- Писмени заявления - 6 

- Заявления по електронен път – 9 

- Заявления чрез ПДОИ - 3 

 

Вид на информацията: 

- Официална информация - 3 

- Служебна информация - 15 

 



49 

 
 

 

Разгледани заявления, като са взети съответните решения както следва: 

 

Решения за:  

- Предоставяне на достъп до обществена информация - 11 

- Препращане - 1 

- Частичен достъп - 2 

- Уведомление на заявителя за липса на исканата ОИ - 0 

Отказ за предоставяне на ДОИ: 

- Засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие 

- Информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно 

значение 

- Исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца  

- Неуточнена информация  

- В друг закон е предвиден специален ред за търсене на исканата информация - 

1 

- Отказ от заявителя  

- Оставени без разглеждане – 3 

 

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация: 

- В 14-дневен срок - 13 

- В законоустановения срок след удължаването му – 5 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” 

 

За периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. в Дирекция „Обществени поръчки” са 

стартирали 54 броя обществени поръчки, както следва: 

 Открити процедури – 30 броя; 

 Събиране на оферти с обява – 16 броя; 

 Публично състезание – 7 брой; 

 Пряко договаряне – 1 брой; 

 

В посочения период са сключени 40 броя договора за възлагане на 

обществени поръчки с предмети свързани със строителство, доставки и 

предоставяне на услуги. 

 

В изпълнение на задълженията на дирекцията са изготвени  над 450 броя 

писма, доклади, протоколи, решения, заповеди и други, във връзка с работата по 
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възлагането на обществените поръчки, като кореспонденцията е извършена, както с 

дирекции, отдели и други структурни звена на Община Поморие, така и с външни 

кореспонденти.  

 

При изпълнение на служебните си задължения служителите са участвали в 

състава на комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки.  

 

Дирекцията осъществява подготовка на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки като: изготвя обявленията до регистъра към Агенцията за 

обществени поръчки; изготвя или съгласува документация за участие по реда на 

Закона за обществените поръчки, като извършва и всички действия свързани с 

подготвяне, организиране и провеждане на процедури по ЗОП; организира 

взаимодействието с Агенцията по обществени поръчки; подготвя решения и 

обявления за откриване на процедурите по ЗОП; изготвя протоколи и доклади за 

работата на комисиите; изготвя решения за класиране на участниците; подготвя и 

организира подписването на договорите за изпълнение на обществените поръчки; 

изпраща информация до АОП за сключените и изпълнените договори, подготвя 

преписките до КЗК и ВАС в случай на обжалване. 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕНО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ” /ОРС/ 

Служителите от звено „Обществен ред и сигурност” следят за изпълнението и 

контрола по следните наредби и закони: Закона за събранията, митингите и 

манифестациите (ЗСММ), Закон за гражданската регистрация (ЗГР), Закон за 

устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закон за авторските и сходните 

му права, Закон за здравето, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Изборния 

кодекс, Наредба № 2 за опазване и поддържане на обществения ред в община 

Поморие, Наредба № 8 за рекламната дейност, Наредба №22 за регистрация, отчет, 

контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните 

превозни средства с животинска тяга на територията на община Поморие, Наредба 

№5 за организация на транспортната дейност в Община Поморие, връчване на 

съставените актове за установяване на административни нарушения, да 
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удостоверяват получаването им и съответно отказите, а също така и наредба за 

Водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. 

Ежедневната работа на инспекторите се свежда до прилагане на нормативните 

актове и наредби в Община Поморие. Съставяне на констативни протоколи, 

предупредителни протоколи, връчване и съставяне на актове за установяване на 

административни нарушения както и пълно съдействие на институциите в Община 

Поморие, също така на НАП, РИОСВ, РЗИ, Агенция Митници и на Патентното 

Министерство. След съставянето на такива и поставянето на срок за отстраняване на 

нарушенията се извършваха повторни проверки. 

Служителите на звено „ОРС” работят с всички дирекции и звена в Община 

Поморие, а именно оказване на пълно съдействие на служителите при изпълнението 

им на служебните им задължения. Постоянно взаимодействие с РУ „Полиция” 

Поморие, РСПБЗН – гр. Поморие, Районна прокуратура на гр. Поморие, УКОМП, 

Център за административно обслужване (МДТ), кметовете на отделните населени 

места и кметски наместници, Градска художествена галерия „Дечко Стоев”, 

Пристанища, Директорите на учебните заведения и детски градини в община 

Поморие.  

Инспекторите от звеното съдействаха и на експертите от службата по 

транспорт и инфраструктура, също така контролираха паркирането на МПС и ППС с 

животинска тяга през период на забрана. Подпомагаха работата на общинската 

служба за пътна сигнализация за поставяне на знаци и пътна маркировка както и на 

ОП БКСРД. 

За периода от календарната година бяха получени и обработени 268 бр.  жалби 

и сигнали на граждани. 

Приети сигнали от стационарният – дежурен телефон – 070011301– 68 бр. 

През 2022 г. са съставени:  

-  8 бр. предупредителни протоколи и 2 бр. констативни протоколи. 

- 19 бр. АУАН 

През изминалият период служителите от звено „ОРС” извършваха постоянен 

контрол на всички мероприятия проведени на територията на община Поморие, а 
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именно визуален контрол, физически контрол  и отбиване на движението и ППС по 

обиколни маршрути.  

През 2022 г. звено „ОРС” към Община Поморие съдействаха на всички 

културни събития от национално, регионално и международно значение. 

Служителите съдействаха на компетентните институции за извършване на 

съвместни проверки за наднормен шум по заведения за обществено хранене, 

връчване на предписания за поставяне на хора под карантина както и изпълнение на 

заповедите на Министъра на здравеопазването касаещи световната пандемия от 

COVID – 19. 

На звеното бяха предоставени около 380 бр. АУАН за връчване на физически и 

юридически лица живущи  на територията на Община Поморие от НАП. 

Инспекторите следяха за ППС теглени от жива сила и ППС извършващи 

атракционна дейност на територията на гр.Поморие отговарящи на изискванията на 

наредбата за транспортната дейност, Наредба №22, както и периода за навлизане в 

централната градска част. Също така за изнасянето и изхвърлянето на битови и 

строителни отпадъци  на определени за целта места. 

 

 
 

ЗВЕНО “УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ОТБРАНИТЕЛНО-

МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ /УКОМП/  

 

През отчетния период, работата на звено „Управление при кризи и 

отбранително-мобилизационна подготовка“ /УКОМП/ беше организирана в 

съответствие с изискванията на нормативните документи регламентиращи 

дейностите за управление при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка 

и в изпълнение на заповедите и указанията на Областен управител на Област Бургас. 

 

Основната цел е поддържане на готовността на Община Поморие за отбрана, 

усъвършенстване на военно временната система за ръководство при привеждане от 

мирно на военно положение, подготовка на мобилизационните ресурси и 

населението за работа във военно време и организиране на мероприятията за защита 
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на населението при бедствия, в изпълнение на чл. 44 ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

отбраната на въоръжените сили на Република България, Закона за защита при 

бедствия и ПМС №31/21.02.2019 г. за дейностите и задачите по „ОМП“ и условията 

и реда за тяхното осъществяване. 

 

I. За изпълнение на целите на звено „Управление при кризи и 

отбранително-мобилизационна подготовка“, работата беше насочена към 

изпълнение на следните основни задачи: 

1. Организиране на подготовката на ръководния състав на Община Поморие 

за работа във военно време, извънредно положение и при бедствия; 

2. Провеждане на тренировки с оперативните дежурни по ОбСС Поморие за 

оповестяване в различните степени на готовност при привеждане за работа във 

военно време; 

3. Провеждане на мероприятията по отсрочване от повикване във 

Въоръжените сили, при мобилизация на резервисти и техника от Община Поморие 

при привеждането им от мирно на военно положение; 

4. Повишаване на документалната сигурност при създаването, обработването 

и съхраняването на документи в Регистратурата за класифицирана информация на 

Община Поморие; 

5. Изготвяне на ежемесечен график за носене на оперативното дежурство по 

Общински съвет по сигурност в Община Поморие; 

6. Подобряване на работата относно опазването, поддържането, 

възстановяването и изграждането на военните паметници на територията на Община 

Поморие. 

 

II. От началото на календарната година в звено „Управление при кризи и 

отбранително-мобилизационна подготовка“/УКОМП/ бяха изготвени следните 

документи, регламентиращи задачите на звеното: 

1. План за дейността на Общински съвет по сигурност /ОбСС/Община 

Поморие за 2022 г. с вх. рег. № 91-1406-1 / 09.02. 2022 г.; 

2. Заповед № РД-16-2021/18.11.2022 г. на Кмета на Община Поморие за 

актуализиране на състава на създадения Общински съвет за намаляване на риска от 

бедствия /ОбСНРБ/; 

3. Заповед № РД-16-722 / 16.05.2022 г. на Кмета на Община Поморие за 

създаване на комисия за извършване на годишна проверка за наличността на 

заведените документи в регистратурата за класифицирана информация; 
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4. Заповед № РД-16-1828/17.10.2022 г. на Кмета на Община Поморие за 

повишаване готовността на Община Поморие за действия при усложнени зимни 

условия в периода 2022-2023 година; 

5. План с вх. рег. № 93-255-8 /26.05.2022 г за провеждане на тренировка по 

системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт и съставните части на ЕСС на областно и общинско ниво през 2022 г.; 

6. Заповед № РД-16-804/26.05.2022 г. на Кмета на Община Поморие за 

определяне на оперативна група от Община Поморие за участие в тренировката по 

задействане на сиренно-оповестителната система на 02.06.2022 г.; 

7. Заповед № РД-16- 1629/15.09.2022 г. на Кмета на Община Поморие за 

назначаване на комисия за извършване на технически прегледи на язовирите 

общинска собственост. 

 

III. Дейности по защита на населението при възникнали бедствия през 

2022 г. 

1. Предвид продължаващата пандемия от COVID - 19 и обявената с решения 

на Министерски съвет до 30.03.2022 г. извънредна епидемична обстановка за 

страната в Община Поморие се вземат следните мерки: 

1.1 Стриктно се изпълняват всички заповеди на Министъра на 

здравеопазването и наложените до момента противоепидемични мерки, като 

разпоредените мероприятия се разглеждат от кризисен щаб на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия в Община Поморие и със заповеди на Кмета на 

Община Поморие се свеждат за изпълнение; 

1.2 Чрез сайта на Община Поморие и разлепване на уведомления по обектите 

се осъществява своевременно информиране на населението за стриктното спазване 

на мерките за превенция; 

1.3 За извършване на превантивни мерки против заразяване с COVID - 19, за 

времето на обявената извънредна епидемиологична обстановка, Община Поморие 

закупува дезинфектанти и индивидуални средства за защита /ИСЗ/, които се 

разпределят и раздават чрез звено „УКОМП“ на личния състав от общинската 

администрация, служителите от кметствата от Община Поморие, общинските 

предприятия, пенсионерските клубове, гражданите обслужвани в 

административните сгради и институциите на територията на Община Поморие. 

2. Органите на общинската администрация в Община Поморие са ангажирани 

и предоставят необходимото съдействие на контролните органи и служителите на 

реда при РУП - Поморие. Поради липса на констатирани нарушения на изискванията 

на Наредбите приети и издадени от Общински съвет Поморие, през 2022 г. няма 
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стартирани АНП със съставяне на актове за установяване на административно 

нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

IV. Дейности по изпълнението на превантивните мероприятия за 

недопускането или намаляването на последствията от бедствия: 

 

1. В изпълнение заповед № РД - 10-222/25.08.2022 г. на Областен управител 

област Бургас, междуведомствена комисия обследва проводимостта на речните 

легла извън урбанизираните територии на Община Поморие, като се изготвиха 

констативни протоколи и предписания; 

2. В изпълнение заповед № РД - 10-247/13.09.2022 г. на Областен управител 

област Бургас, междуведомствена комисия извърши по график проверка за 

готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на 

територията на Община Поморие, като се изготвиха констативни протоколи и 

предписания; 

 

V. Дейности по планиране на защитата при бедствия и провеждането на 

СНАВР: 

1. Дейностите планирани в План за защита при бедствия на Община Поморие, 

приет и утвърден 2017 г. се изпълняват в пълен обем; 

2. На основание чл. 6 д, ал. 1 и чл. 65 б, т. 1 от Закона за защита при бедствия, 

Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) на Община 

Поморие, разработи програма на Община Поморие за намаляване на риска от 

бедствия  за периода 2021-2025 г. 

3. Регулярно се актуализират и утвърждават аварийните планове на обекти на 

територията на Община Поморие. 

 

VI. Дейности по обучението за защита при бедствия. 

1. В изпълнение на Заповед № РД-16-1828 / 17.10.2022 г. на Кмета на Община 

Поморие на 17.10.2022 г. се проведе съвещание с кметовете на кметства и кметски 

наместници за готовността на населените места за справяне с възникнали 

усложнения през зимния период, където им се обърнa внимание да извършат 

необходимата подготовка за функциониране на общинската администрация при 

усложнени зимни условия. 

2. На основание Заповед №РД-10-303/02.11.2022 г. на Областния управител на 

област Бургас, на 09.11.2022 г. се проведе Практическата тренировка на Щаба за 
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координация на дейностите при възникване на бедствие в Община Поморие с тема - 

„Действия на Щаба за координация на дейностите при възникване на бедствие в 

Община Поморие, взаимодействие и координация на съставните части на ЕСС и 

органите на изпълнителната власт за реагиране при радиоактивно замърсяване 

вследствие на ядрена авария. 

3. Важна роля при информирането на местното население играе 

информационния сайт „Радио Милена” и сайта на Община Поморие. 

 

VII. Дейности при оповестяването при бедствия. 

1. Оповестяването на Община Поморие се осъществява съгласно Наредбата за 

условията и реда за функциониране на Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението 

при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност с необходимите за това 

технически средства чрез оперативен дежурен по ОбСС Поморие. 

2. На 02.06.2022 г. се проведе и премина успешно, ежегодната профилактика и 

проверка на сиренно - оповестителната система на територията на Община Поморие. 

3. Актуализират се аварийните планове на язовирите на територията на 

Община Поморие и схемите за оповестяването на органите по защитата на 

населението, както и физическите лица имащи отношение по извършването на 

СНАВР в Община Поморие. 

4. Проведени са занятия и изпит с оперативните дежурни по ОбСС Поморие 

относно познаването на функционалните им задължения и за реда за предоставяне 

на информация при възникване на бедствия. 

 

VIII. По поддържане на системата за военновременно управление. 

1. Общото състояние на Пункта за управление определен и оборудван за такъв 

на Община Поморие в подземния етаж на сградата на Районен съд гр. Поморие на 

ул.„Цар Калоян“ №1 в следствие на постоянните подпочвени води и влага е лошо и 

не може да бъде използван по предназначение, като за така наложените 

обстоятелства с писмо с рег.№ РВ 502110-001-08/03.01.2019 г. /поверително/ до 

областен управител на Област Бургас е поискано посочения пункт да бъде снет от 

отчет. 

2. Предвид изложените обстоятелства и на основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 

2 от ПМС № 159 /30 06 2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за 

функциониране на системата за военновременно управление /поверително/, 

пунктовете за управление на общинските администрации с възложени 
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военновременни задачи - четвърто ниво, могат да бъдат защитени или незащитени, 

в Община Поморие е създаден надземен стационарен Пункт за управление /ПУ/ на 

етаж 1 в административната сграда на Община Поморие /Зала №1/. 

3. В Община Поморие в изпълнение на чл. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 1, т. 2, под т. б от 

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и 

отчитане на запасите от индивидуални средства за защита /ИСЗ/, започна поетапно 

обновяване на запасите от индивидуални средства за защита необходими за Община 

Поморие съгласно Плана за защита при бедствия на Община Поморие. 

4. За 2022 г. по функция „Отбрана и сигурност“ са закупени 50 броя 

филтриращи противогази. модела ПГ-1 с комбиниран филтър за защита от бактерии, 

вируси, аерозоли, отровни вещества и радиоактивен прах със срок на годност 20 г. 

 

В резултат на добрата организация и планиране на дейностите в звено 

„УКОМП“ в Община Поморие през 2022 г. всички планирани и разпоредени задачи 

бяха извършени в пълен обем и в заповяданите срокове, като за извършените 

дейности има изготвени констативни протоколи. 

 

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНИ И 

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ” /БКСРД/ 

Структурата на ОП „БКСРД” е съобразена с три основни дейности, а именно: 

Дейност АДМИНИСТРАТИВНА ; Дейност СТРОИТЕЛСТВО (основни и текущи 

ремонти по общинска инфраструктура, сграден фонд, ВиК мрежа и др.); Дейност  

ЕНЕРГО-МЕХАНИЧНА И ТРАНСПОРТ, състояща се в доставка на строителни 

материали и строителен инвентар на територията на община Поморие. 

I. Дейност  „Административна”:   

 

Технически и административни дейности за периода: Януари – Декември 

2022 г.:    

 Постъпили са 113 документа, от които входящи писма с молби на 

граждани, искане на становища за обекти по населените места в община 

Поморие; 
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 Изготвена е изходяща кореспонденция на брой 103 документа, от които 

становища,  докладни записки и др.; 

За отчетния период са предприети следните действия:   

 Извършвани са огледи на място, изготвени са становища и количествено-

стойностни сметки. Приложени са план-графици за изпълнение на 

дейностите. 

 Осъществяван е инвеститорски контрол на обекти:  

- Проект: BG16RFOP001-2.003-0030-C01 "Енергийната ефективност в 

периферните райони - 3 на СУ "Иван Вазов" жилищна сграда на ул. 

„Солна” №11, жилищна сграда в кв. Свобода №13", гр.Поморие;  

- Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци находящо се в 

землището на с.Каменар, община Поморие;  

- ОДЗ в УПИ II, кв.32 по плана на с.Гълъбец; 

 

 

 

Предприятието работи по следните договори за доставка на строителни 

материали: 1. „Доставка на строителни материали на територията на община 

Поморие за период от 36 месеца по три обособени позиции”; 2. „Доставка на 

различни видове и размери добит строителен камък  за нуждите на изграждането, 

ремонта и поддържането на строителните обекти на община Поморие”;  3. 

„Доставка на пясък за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на 

строителните обекти на територията на община Поморие”;  4. „Доставка на 

бетонови изделия на територията на община Поморие за период от 36 месеца”;  

 

II. Дейност „Строителство”:  

1. Ремонт на дъждоприемни шахти (ул. „Княз Борис I”, ул. „Крайбрежна” и 

др.) - гр. Поморие; 

2. Подмяна на мониторингови табели (демонтаж на стари и монтаж на нови) на 

територията на  гр. Поморие; 

3. Ремонт на пропаднала тротоарна настилка по улица „Княз Борис I” (малкото 

училище), гр. Поморие; 
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4. Ремонт на настилка от паваж тип „Бехатон“ („Старото казино“-мостика) - гр. 

Поморие; 

5. Ремонт  на тротоарна настилка  на „Княз Борис I” (до манастира) – кв. 

„Свети Георги”, гр. Поморие; 

6. Ремонт на тротоарна настилка по пътеки около млечна кухня,  гр. Поморие; 

7. Ремонт на тротоарна настилка на  ул. „Булаир” в следствие на пропадане от 

аварирала техническа инфраструктура, гр. Поморие; 

8. Ремонт на тротоарна настилка и монтаж на бетонови антипаркинг елементи на 

ул. „Цар Симеон” - участък, гр. Поморие; 

9. Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Велико Търново” - участък, гр. 

Поморие; 

10. Ремонт на джоб за контейнери за смет на ул. „Проф. Стоянов” и ул. 

„Европа“, гр. Поморие; 

11. Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Морска” - участък , гр. Поморие; 

12. Ремонт на тротоарна настилка на участък от ул. „П.Каравелов”, гр. Поморие; 

13. Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Проф. Стоянов” (вход на МБАЛ), гр. 

Поморие; 

14. Ремонт на помещение(магазин за риба), част от общински пазар , гр.Поморие; 

15. Ремонт на тротоарна настилка на при „старото пасажерско пристанище“, гр. 

Поморие; 

16. Ремонт на околното пространство на лятната сцена в кв. „Св. Георги“, гр. 

Поморие; 

17. Ремонт на каменна настилка около „Старата църква“, гр. Поморие; 

18. Доставка и монтаж на тротоарна настилка на кръстовището на ул. „Солна” и 

ул. „Европа“ – участък, гр. Поморие; 

19. Ремонт на тротоарна настилка и шахта – блок 15, гр. Поморие; 
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20. Преработка и изграждане на нова система за платено паркиране на паркинги: 

пред сградата на общинска администрация; пред х-л „Токалиев“; зад 

сградата на общинска администрация; на кръстовището между ул. „Солна“ 

и ул. „Проф. Стоянов“ – изток; на кръстовището между ул. „Солна“ и ул. 

„Проф. Стоянов“ – запад; на кръстовището между ул. „Европа“ и ул. 

„Проф. Стоянов“; в двора на МБАЛ – Поморие; пред ресторант „Перла“; 

пред „Старото казино“; (бетонов остров за монтаж на комуникации, 

фундамент за паркомат, ограждащи метални елементи и др.) , гр. Поморие; 

21. Изработка на бетонови фундаменти и монтаж на указателни табели  - Синя 

зона – гр. Поморие; 

 

22. Монтаж на ограждащи елементи необходими за затварянето на ул. 

„Крайбрежна“ – гр. Поморие; 

 

23. Ремонт на кошчета за отпадъци по централна градска част, гр. Поморие; 

24. Ремонт на тротоарна настилка по бул. „Яворов“- участъци, гр. Поморие; 

25. Ремонт на участък от тротоарната настилка пред пицария „Спарта“ – гр. 

Поморие;  

26. Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Солна”  – частично, гр. Поморие;  

27. Ремонт на тротоарна настилка по пешеходна зона на централна градска част, 

гр. Поморие; 

28. Ремонт на тротоарна настилка (стоянка таксита – пешеходна зона), гр. 

Поморие; 

29. Монтаж на пътни знаци и указателни табели по улична пътна мрежа на 

община Поморие; 

30. Обезопасяване на опасни сгради, гр. Поморие; 

31. Монтаж и демонтаж с кран на бетонови елементи (тапи) – изходи към морето, 

гр. Поморие; 

32. Ремонт на каменна  настилка пред лятно кино „Яворов”,  гр. Поморие; 

33. Ремонт на кръгли бетонови пейки пред хотел „Св. Георги” – старото казино,  

гр. Поморие; 
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34. Ремонт на тротоарна настилка пред вход на блок 23, кв. „Свобода“,  гр. 

Поморие; 

35. Монтаж на антипаркинг колчета пред блок 11,  гр. Поморие; 

36. Монтаж на антипаркинг колчета по участък от ул. „Дунав“,  гр. Поморие; 

 

37. Направа на пешеходна алея от паваж към СУ „Иван Вазов“,  гр. Поморие; 

38. Ремонт на тротоарна настилка по участък от ул. „Солна” ( пред детска 

градина „Детелина“) гр. Поморие; 

39. Частичен ремонт на административна сграда на община Поморие,  гр. 

Поморие; 

40. Монтаж на указателна пътна сигнализация на площад пред читалище 

„Светлина“,  гр. Поморие; 

41. Ремонт на тротоарна настилка в двора на училище „Иван Вазов”,  гр. 

Поморие; 

42. Изработка на бетонов фундамент за монтаж на офисконтейнер пред входа на 

пасажерското пристанище,  гр. Поморие; 

43. Ремонт на тротоарна настилка по участък от ул. „Стара планина”, гр. 

Поморие; 

44. Ремонт на настилка под съоръжения за открит фитнес(малкото училище) – гр. 

Поморие; 

45. Изработване на бетонови фундаменти за монтаж на дигитален киоск – гр. 

Поморие, гр. Ахелой, гр. Каблешково; 

46. Почистване на дъждоприемни шахти на територията на гр. Поморие; 

47. Ремонт на пейки за отдих на територията на гр.Поморие (натоварване, 

извозване, подмяна на дървени елементи, импрегниране и лакиране и отново 

връщане на местата им); 

48. Доставка на материали до гробищен парк за нуждите на „Мюсюлмански 

обреден дом”(стари тротоарни плочи, трошено-каменна настилка за подходи и 

достъп и др.) – гр.Поморие; 
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49. Почистване на водорасли по пешеходна алея на бул. „П.К.Яворов” – нисък 

участък механизирано – гр. Поморие; 

50. Ремонт на лятна сцена  в кв. „Свети Георги, гр. Поморие; 

51. Подпомагане на дейността на ОП „ОГСС” и ОП „СУОИ“ със строителна 

техника ( комбиниран багер и камион с кран) – гр.Поморие; 

52. Ремонт на метални балюстри ограничаващи достъпа до пешеходна зона в 

централна градска част – гр. Поморие; 

53. Премахване на стари и компрометирани детски съоръжения на територията на  

гр. Поморие; 

54. Ремонт на кръгли пейки по централната пешеходна зона (метални носещи 

елементи, промяна на места за захващане на дървените елементи, монтаж  на 

нови дървени елементи с вкл. консервиране и лакиране) -  гр. Поморие; 

55. Смяна на пясък в пясъчници по детски градини и детски кътове на територията 

на община Поморие; 

56. Механизирано изваждане на стари дървета по участъци от ново ремонтирани 

тротоари (разкриване на коренова система, отрязване на корени, премахване на 

самото дърво с помощта на багер и уплътняване на дупката със земно влажен 

уплътнен разтвор срещу пропадане) -  гр. Поморие; 

57. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Струга” – (премахване на стари 

пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на подходи 

към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 

58. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Струма” – (премахване на стари 

пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на подходи 

към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 

 

59. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Русалка” – (премахване на стари 

пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на подходи 

към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 
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60. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Калиакра” – (премахване на стари 

пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на подходи 

към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 

 

61. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Елхово” – (премахване на стари 

пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на подходи 

към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 

 

62. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Цар Симеон” – автобусна спирка 

(премахване на стари пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с 

обособяване на подходи към гаражи и достъп и преминаване на хора с 

увреждания, монтаж на антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. 

Ахелой; 

 

63. Ремонт на тротоарна настилка на  парково пространство на кръстовището 

между ул. „Цар Симеон“ и  на улица „Слънчев бряг” – (премахване на 

стари пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на 

подходи към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци, преработка на довеждаща 

инфраструктура на светофарна уредба и кабелни оператори, подмяна на 

водопровод – парково пространство,  и др.) – гр. Ахелой; 

 

64. Ремонт на  парково пространство на кръстовището между ул. „Цар 

Симеон“ и  на улица „Слънчев бряг” – (премахване на стари дървета и 

храсти, доставка на нова почва, засаждане на нова растителност, нови шахти за 

поливане и осветление и др.) – гр. Ахелой; 

 

65. Монтаж на лед екран и довеждаща инфраструктура в централния парк на гр. 

Ахелой; 

66. Преработване на пешеходна пътека пред новото парково пространство на ул. 

„Слънчев бряг“ – гр. Ахелой; 

67. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Рила” – ( премахване на стари пътни 

ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на подходи към 

гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на антипаркинг 

елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 

 

68. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Кокиче” –  частично ( премахване 

на стари пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на 
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подходи към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 

 

69. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Емона” – частично ( премахване на 

стари пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на 

подходи към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Ахелой; 

 

70. Доставка на нови пейки и кошчета при автобусна спирка (за гр. Бургас) – гр. 

Ахелой; 

 

71. Доставка на нови кошчета за отпадъци на територията на гр. Ахелой; 

 

72. Доставка на стари тротоарни плочи за нуждите на  гробищен парк - гр. 

Ахелой; 

73. Почистване на пясъчник, доставка на нов пясък в детска градина „Теменуга“ 

– гр. Ахелой;  

74. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Захари Стоянов” – ( премахване на 

стари пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на 

подходи към гаражи и достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на 

антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. Каблешково; 

 

75. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Иван Вазов” участък юг (зад 

градска чешма)– ( премахване на стари пътни ивици и тротоарни плочи, 

монтаж на нови с обособяване на подходи към гаражи и достъп и преминаване 

на хора с увреждания, монтаж на антипаркинг елементи и указателни знаци и 

др.) – гр. Каблешково; 

 

76. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Иван Вазов” – градска чешма и 

затворен водосток ( премахване на стари пътни ивици и тротоарни плочи, 

монтаж на нови с обособяване на подходи към гаражи и достъп и преминаване 

на хора с увреждания, монтаж на антипаркинг елементи и указателни знаци и 

др.) – гр. Каблешково; 

 

77. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Иван Вазов” – затворен водосток - 

север ( премахване на стари пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж на нови с 

обособяване на подходи към гаражи и достъп и преминаване на хора с 

увреждания, монтаж на антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. 

Каблешково; 
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78. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Иван Вазов” – участък игрална 

зала и аптека( премахване на стари пътни ивици и тротоарни плочи, монтаж 

на нови с обособяване на подходи към гаражи и достъп и преминаване на хора 

с увреждания, монтаж на антипаркинг елементи и указателни знаци и др.) – гр. 

Каблешково; 
 

79. Преработка на пешеходна пътека срещу игрална зала и аптека, монтаж на 

антипаркинг колчета, указателни знаци и достъп за хора с увреждания в гр. 

Каблешково;  
 

80. Доставка на антипаркинг елементи, тротоарна настилка, строителен пясък, 

строителен камък и бетонови пътни ивици за нуждите на кметство гр. 

Каблешково; 

81. Доставка на бетон за нуждите на кметство гр. Каблешково; 

82. Доставка на бетонови изделия за нуждите на кметство с. Бата; 

83. Доставка и монтаж на пътни знаци и табели на територията на с. Бата; 

84. Доставка и монтаж на пътни знаци и табели на територията на с. Страцин; 

85. Доставка на бетонови изделия за нуждите на кметство с. Страцин; 

 

86. Монтаж на гумени неравности и указателни знаци по улица в с. Медово; 

87. Доставка на бетонови изделия и каменна фракция за нуждите на кметство с. 

Белодол; 

88. Ремонт на метален портал на гробищен парк в с. Лъка;  

 

89. Ремонт на метален портал на гробищен парк в с. Каменар; 

 

90. Ремонт на шахта – бетонова основа и капак по улица– с. Гълъбец; 

91.  Доставка на бетонови пейки в  с. Гълъбец. 

92. Монтаж на гумени неравности и указателни знаци по улици в с. Горица; 

93. Доставка на бетонови изделия и каменна фракция за нуждите на кметство с. 

Горица; 

 

94. Доставка на бетонови изделия за нуждите на кметство с. Порой; 
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Всички строителни интервенции по пешеходната инфраструктура следват 

модел на изпълнение, както следва:  

1. Премахване на стара тротоарна настилка и извозването и до 

общинска база, следва сортиране, подреждане и подготовка за 

извозването и към обект( на територията на общината ); 

2. Премахване на стари бетонови или каменни бордюри, извозване и 

складиране на общинска база с цел преработването им във фракция 

подходяща за повторна употреба; 

3. Оглед на техническата инфраструктура съвместно с операторите и ( 

ЕВН, ВиК, кабелни оператори и др.); 

4. Подготовка на легло за монтаж на бетонови пътни ивици ( 

механизирано уплътняване и засипване до ниво монтаж), монтаж на 

нови; 

5. Подготовка на терена за полагане на паважна настилка (уплътняване, 

монтаж на геотекстил, засипване до ниво полагане на изделията); 

6. Следва монтаж на паважната настилка и запълването и със ситен 

пресят пясък, трамбоване; 

7. В зависимост от околното пространство се осигуряват подходи за 

хора с увреждания, трудно подвижни хора и майки с детски колички ( 

всички подходи се маркират съгласно наредба със тактилни плочи); 

8. Поставят се отново указателни знаци и анти паркинг ограничители. 

 

III. Дейност „Енерго-механична и транспорт”: 

Към настоящия момент ОП „БКСРД” разполага с пет транспортни средства, както и 

с две строителни машини (един камион с кран, един микробус, товарен камион 

до 3,5 тона, мини челен товарач, комбиниран багер) С превозните средства и 

строителните машини осъществяваме доставка на строителни материали и 

строителен инвентар на територията на община Поморие.  
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При лоши метереологични условия ОП „БКСРД” подпомага дейността на 

подържащите фирми, като опесъчаваме в зони не попадащи в обхвата техните 

договори, например: Входове на училища,  МБАЛ-Поморие – вътрешен двор и 

изходи, детски градини, пенсионерски клубове и социални домове; 

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ГОРСКО И СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО” /ОГСС/ 

            За изминалата 2022г., главните усилия на ОП „ОГСС“ бяха насочени към  

поддържане и разрастване на зелените площи на община Поморие, предоставяне  на 

селскостопанските площи собственост на Общината за ползване на земеделски 

производители и животновъди, извършване на мероприятия по овладяване 

популацията на скитащите кучета, както и по изпълнение на горскостопанския план 

на горските територии, в това число стопанисване, подобряване състоянието на 

горите и снабдяване на структурите и местното население на община Поморие с 

дърва за огрев. Бе проведена мащабна кампания по засаждане на нови дървета и 

храсти на територията на цялата община. 

 

I. ДЕЙНОСТ  „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”  

 

              1. Едно от основните задължения на предприятието е организиране и 

извършване на дейностите по озеленяване, почистване и поддържане на имотите 

общинска собственост, включително паркове, градини и други места за общо 

ползване; 

             Основно и най-важно мероприятие е косенето. В зависимост от 

метеорологичните условия, броят на коситбите е различен. На територията на община 

Поморие  от м. март до м. ноември са окосени и почистени от тревни остатъци над 12  

хиляди декара. 

              2. Периодично се косиха и почистваха от тревни остатъци училиша и детски 

градини на територията на цялата община. 

              3. Коси се „Гробищен парк“ - гр. Поморие. Почистват се храсти и дървета, 

които застрашават здравето на хората и материалното имущество там. 

             4.  Почисти се от издънки банкета на път  Медово - Бата - Страцин.              

             5.  Ежедневно се поддържа футболен стадион в гр. Каблешково. 

             6. Периодично се окосиха банкетите на входните пътни артерии на гр. 

Поморие с изрязване и премахване на сухи и опасни дървета, както  и клони пречещи 

на видимостатта на МПС-тата. 

              7. На територията на цялата община се засадиха над 300 бр. дървета. 
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              8. Подържа се  парка на бившата почивна станция на МВР, като се 

премахнаха опасните и гнили дървета, а другите се оформиха. Територията  се коси и 

почиства всяка седмица. 

             9. Звеното се грижи и за парк  „Лермонтов".   

             10. Бяха съставени 39 броя констативни протоколи и  издадени 39 броя 

Разрешения за премахване на опасна растителност. 

       11. За почистването на  алейната  мрежа се ползват 2 бр. метачни машини.       

       12. Има сключен договор за ползване на автовишка, която подпомага дейностите 

по кастрене и премвахване на дървесна растителност, а от м. ноември 2022 г. има 

закупена за нуждите на Община Поморие нова автовишка. 

 

Закупени са 2 бр. моторни косачки „Щил“, за по-ефективното косене на 

тревните площи. 

        Многократно работниците от "Озеленяване" и  микробусите се ползват от 

училища, детски градини и др. обшински служби за пренасяне, товарене и 

разтоварване на  различни  материали и консумативи. 

        През м. ноември са закупени още 2 бр. метачни машини,  1 бр. дробилна машина 

и 1 бр. автовишка, с което дейностите по озеленяване ще бъдат по-ефективни. 

                            

            ІІ. ДЕЙНОСТ „ СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

Проведени процедури за отдаване под наем на земеделски земи, ниви, полски 

пътища и подписани договори, в изпълнение на решения на Общински съвет – 

Поморие. 

 

Във връзка с привеждане в действие на ефективна система за регулиране на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община Поморие, както 

и мерки за предотвратяване на разпространението на опасни заразни болести, 

източници на които са труповете на диви и питомни животни и птици по пътищата 

на територията на община Поморие, след провеждане на обществена поръчка,  бе 

сключен договор с „Регионално сдружение за защита на животните - гр. Поморие”.   

През годината бяха уловени, обезпаразитени и кастрирани 93 кучета, върнати по 

места - 24 броя, от които 8 мъжки и 16 женски кучета, 101 броя осиновени кучета, и 

реваксинирани против бяс - 24 кучета. Уловени, обезпаразитени и кастрирани котки-

49 и върнати по места - 49 броя. Евтаназирано е 1 куче. Загробени трупове на 

умрели животни - 342 броя  при спазване на разпоредбите на ЗВМД.  

 

                 ІII. ДЕЙНОСТ „ГОРСКО СТОПАНСТВО“ 

 

За изминалата 2022г, основните усилия бяха насочени към постигане на 

максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност, както от гледна 
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точка на дървопроизводството, така и за подобряване състоянието на горите и 

снабдяване на структурите и най-вече местното население на община Поморие с 

дърва за огрев. При провеждането на всички мероприятия в горските територии, 

стриктно се спазваха условията, предвидени в Решение № БС-49-ПрОС от 

19.08.2019г на РИОСВ гр. Бургас, с цел предотвратяване и намаляване 

отрицателните въздействия в защитените зони от Натура 2000. 

 

 Маркиране на лесосечен фонд за 2023 г. - 4800 пл. м3 стояща  маса. 

 Общо добитата дървесина през 2022 г. - 4996,47 пл.м3 леж. маса, от 

които иглолистна дървесина 1024,32 пл.мз, широколистна дървесина - 

3972,15 пл.мз. 

 Предоставени дърва за огрев за общински звена и кметства - 543 пр.м3 

широколистна дървесина. 

 Продадена широколистна дървесина по ценоразпис в размер на 6679,1 

пр.м3. 

 Продадена иглолистна дървесина по ценоразпи – 1024,32 пл.мз. 

 направа и ремонт на минерализовани ивици  -  8000 л.м. 

 

         1. Здравословно състояние на гората 

        Санитарното състояние на гората е един от определящите фактори за нейната  

производителност. За опазване на горите от болести и вредители бяха извършвани 

целогодишни наблюдения и обхождания на горските територии, като не бяха 

констатирани повреди от насекоми, фитопатогенни гъби, абиотични и биотични 

фактори. Има постъпили 5 сигнални листи, след проведено обследване от 

представител на ЛЗС- Варна и съставен протокол за констатираните нападения от 

вредители. Общото здравословно състояние е добро. В дъбовите насаждения, върху 

цялата площ бяха установени слаби нападения от дъбова коритуха (korytuha arcuata), 

които са в санитарния минимум.  

        Съгласно указания на ЛЗС - Варна, в началото на м. ноември бяха заложени 

лепливи пояси за установяване степента на нападение от педомерки. 

 

            2. Добив на недървесни горски продукти 

          На основание  чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.125, ал.1 и ал. 2, т. 1 от Закона за 

горите във връзка с чл. 124 от Закона за горите и предложение от ТП „ДЛС 

Несебър“, кметът на община Поморие ежегодно издава заповед за забрана на паша 

на селскостопански животни в горски територии, като са упоменати районите 

попадащи под тази забрана. Оставащата за паша горска територия е напълно 

достатъчна и задоволява  нуждите на местното население.  

           За периода на отчета в предприятието има издадени общо 6 бр. позволителни 

за паша за различни населени места на общината. 
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           3. Строителство на пътища 

           Горската пътна мрежа в района се състои почти изцяло от почвени пътища. 

Тези пътища са изключително неустойчиви на природни въздействия като дъждове 

и порои. През годината не се наложи да бъдат  ремонтирани съществуващи почвени 

горски пътища. 

 

         С приемането на Закона за горите, опазването на горите е вменено да се 

извършва от собственика на горската територия. За опазването на горските 

територии са назначени общо 1 брой горски стражари, на които е поверен един 

автомобил с висока проходимост – Toyota RAV4. Горският стражар патрулира 

самостоятелно на дежурства. Като цяло нарушенията в горите не са много. За цялата 

2022 г. са съставени общо 10 акта  за установяване на административни нарушения в 

горите.    

 

             
 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ” /СУОИ/ 

Предметът на дейност на предприятието е: Стопанисване  и  управление на 

предоставените му общински имоти или части от тях и администриране на приходи 

от същите. Създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за 

управление недвижими имоти - общинска собственост от физически и юридически 

лица срещу заплащане на съответните наеми, такси и цени на услуги, определени от 

Общински съвет Поморие.  

      От месец май общинското предприятие отговаря и за управлението на 

специализирано звено „Център за градска мобилност“, което отговаря за условията и 

реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на 

територията на общината. Осъществява  контрол върху спазването на правилата за 

паркиране от водачите на пътни превозни средства, използва технически средства за 

принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други 

дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на 

пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране. 

Специализираното звено „Център за градска мобилност“  изпълнява  и 

следните дейности: 

• Организира работата на Общинската комисия по безопасност на 

движението; 
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• Съгласува проекти за временна организация на движението на 

строителни обекти и строително ремонтни работи на територията на общината; 

• Внася за разглеждане в ОКБД и предлага на кмета на общината, чрез 

Зам. кмет 

„СИТУП“ за утвърждаване проекти за промяна организация на движението, и 

въвеждане на нова организация на движението в общинската пътна мрежа и улиците 

на населените места на общината; 

• Изготвя работни проекти за сигнализиране на местата за паркиране на 

служебни автомобили, и паркоместа за хора с увреждания; 

• Изготвя работни проекти за сигнализиране на парко местата за 

преференциално паркиране пред домовете на гражданите отговарящи на наредбата 

за платено паркиране по местожителство, внася ги за разглеждане в ОКБД и 

отговаря за реализацията им, както и за демаркирането им след изтичането на срока; 

• Определя маршрутите за движение на тежка строителна техника в 

населените места при строително-ремонтни дейности; 

• Контролира и отчита транспортните схеми на обществения транспорт и 

изготвя ежемесечна справка за счетоводството; 

• Подготвя разрешителните на водачите на таксиметрови автомобили на 

територията на общината и води отчетността им съвместно с ДАИ; 

• Контролира и осигурява изправността и ремонтите дейности по 

автомобилите на общината, води отчетността им пред КАТ, техническите прегледи 

на същите и поддръжката им; 

• Изготвя работни проекти за вертикалната сигнализация и 

хоризонталната маркировка в общинската пътна мрежа и населените места; 

Контролира и води на отчет ППС с жива тяга; 

• Изготвя и представя за подпис разрешителните за ППС с жива тяга; 

• Организира поддръжката на хоризонталната маркировка и вертикалната 

сигнализация на територията на общината. Контролира фирмите изпълняващи 

реализирането на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на 

територията на общината; 

• Поддържа знаковото стопанство и отговаря за неговото стопанисване. 

  С приемането на  Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно 

паркиране на моторни превозни средства на територията на гр.Поморие се въведе 

режим на платено преференциално паркиране на МПС по постоянен/ настоящ  адрес 

и право на собственост, както и режим на платено паркиране на МПС-служебен 

абонамент.В  Центъра за градска мобилност бяха  подадени общо 1850 бр. заявления 

за платено локално паркиране на МПС по постоянен/настоящ адрес , право на 

собственост и платено паркиране „Служебен абонамент“. Бяха одобрени 1044бр. 

От 29.11.2022г. се въведе и режим на платено паркиране на ППС -“Зона за 

кратковременно платено паркиране “ на следните места: 

- Ул. „Княз Борис I“ – пред Районна прокуратура: 5 паркоместа и 1 инвалидно 

паркомясто  
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- Ул. „Княз Борис I“ – до банка ОББ: 7 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто  

- Ул. „Н.Димитров“ – пред Районен съд: 6 паркоместа и 1 инвалидно 

паркомясто  

- Ул. „Солна“ – до ВиК: 4 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто  

- Ул. „Солна“ – до Пансионата: 14 паркоместа и 1 инвалидно паркомясто 

- Ул. „Нео Анхиало“ – пред Община Поморие 25 паркоместа, 2 инвалидни 

паркоместа и 4 за таксиметрови автомобили  

- Ул. „Европа“ – до стадион Поморие: 39 паркоместа и 2 инвалидни 

паркоместа  

На територията на гр. Поморие се обособиха и  следните паркинги: 

- Паркинг Перла; 

- Паркинг бул.“Яворов“; 

- Паркинг ул. „Цар Петър” (пред Община Поморие), 

- На територията на паркинг ул. „Цар Петър” е обособен и охраняем 

наказателен паркинг; 

- Паркинг ул. „Петко Каравелов” (на кръстовището на ул. „Проф. Стоянов” и 

ул. „Солна”);  

- Паркинг ул. „Проф. Стоянов”;  

- Паркинг МБАЛ-Поморие,който е безплатен за първите два часа; 

- Паркинг пред хотел „Токалиев“;  

Контрола по спазване на правилата за паркиране в зоните  и преместване на 

неправилно паркирани ППС на територията на гр.Поморие се осъществява от лица , 

определени със Заповед на кмета на Община Поморие. 

 Приходите от „Центъра за градска мобилност са следните: 

-  Абонамент     преференциално паркиране   -136 885,00лв.; 

-  Репатриране/наказателен паркинг +паяк/   -    25 000,00лв.; 

-  Платено паркиране /паркинги/                     - 305 060,00лв.; 

-  Синя зона                                                         - 1000,00лв.; 

-  Скоби синя зона  -                                           - 2050,00лв. 

Или общата сума е  469 995,00лв. 

 

      Голяма част от поставените основните цели и задачи пред ОП“СУОИ“-

Поморие бяха изпълнени даже и преизпълнени. Ефективно управлявахме 

общинската собственост, вследствие на което приходите от нейното ползване се 

увеличиха и към 31.12.2022г. те са в размер на 1 813 526,99 /един милион 

осемстотин и тринадесет  петстотин двадесет и шест лв. и 0,99стотинки/.    

 

   За 2022 г. в предприятието  са извършени следните разпоредителни сделки и 

услуги: 

 

•  6 бр. процедирани търгове за отдаване под наем на общинско 

имущество; 
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•  38 бр. сключени договори за наем на общинско недвижимо имущество; 

•  8 бр. сключени договори за наем на общинско движимо имущество; 

•  227 бр. констативни протоколи за извършени проверки на търговски 

обекти; 

•  366 бр. подадени заявления за извършване на търговска дейност;  

• 24 бр. написани докладни; 

• 35бр. издадени заповеди; 

• 322 бр. сключени договори за наем за общински имоти  за поставяне на 

преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на открито; 

• 18 бр. сключени договори за предоставяне на рекламна площ; 

• 206 бр. сключени целогодишни договори за домуване на плавателни 

съдове  на Рибарско, Пасажерско пристанище Поморие, хелинг –булевард „Яворов“ 

и хелинг „Свети Георги“; 

• 136 бр. издадени разрешителни – сезонни  за домуване на плавателни 

съдове на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие; 

• 1494 бр. реализирани нощувки в Почивна база-Община Поморие; 

   

 Служителите на общинското предприятие  целогодишно осъществяват   

контрол по изискванията на Наредба №2 за поддържане и опазване на общественият 

ред в Община Поморие , Наредба №6 за реда и условията за поставяне и премахване 

на преместваеми обекти  за търговски и други обслужващи дейности на територията 

на Община Поморие, Наредба № 8 за рекламната и информационна дейност на 

територията на Община Поморие , Наредба № 11 за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие и  

Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни 

превозни средства на територията на гр.Поморие. 

 

 

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

Дейността на ОП”СО” включва изпълнение на дейности и мероприятия насочени 

към различни социални прослойки от населението и настанени потребители в 

социалните услуги. През 2022 г., допълнително екипи от ОП”СО” администрираха 

дейности по проекти, насочени към конкретни целеви групи от населението.  

І. Видове социални услуги, които са функционирали през отчетния 

период 
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1. Социални услуги - делегирани държавни дейности 

1.1.  Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ с. 

Горица - специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги 

на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

1.2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 

увреждания /ЦНСТДМБУ/ с. Бата - социална услуга от резидентен тип, която 

предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени 

от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани 

възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и 

роднини или приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, 

при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа 

за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим 

живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на 

условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната 

общност. 

1.3. Преходно жилище за деца и лица /ПЖ/  с. Бата - социална услуга – 

резидентен тип в която лицата водят независим начин на живот подпомогнати от 

професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана 

институция.   

1.4. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост /ЗЖ/ с. Бата - 

социална услуга – резидентен тип в която лицата водят независим начин на живот 

подпомогнати от професионалисти.   

1.5. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Поморие - комплекс от 

социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и 

отпадане от училище, деинституационализация и реинтеграция на деца, обучение в 

умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с 

отклоняващо се поведение, логопедична терапия и рехабилитационни услуги за деца 

с увреждания и техните семейства от цялата община.   

1.6. Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ гр. 

Поморие – център за рехабилитация, социално правни консултации, образователно 

и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на 

индивидуални програми за социално включване. 
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1.7. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  

/ЦНСТДМУ/ гр. Поморие - комплексни социални услуги за деца и младежи с 

умствена изостаналост и места за деца нуждаещи се от спешно настаняване. Децата 

живеят в среда близка до семейната. 

1.8 Асистентска подкрепа – Социална услуга, включваща назначаване на 

социален асистент, който изпълнява дейности в подкрепа на потребителя, насочена 

към: Лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 

нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и  Деца с 

трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда 

помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на 

асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда 

по реда на друг закон. 

2. Социални услуги - местни дейности: 

            2.1. Домашен социален патронаж /ДСП/ гр. Поморие 

Социалнат услуга „домашен социален патронаж” е обгрижвала през 2022 г. общо 

150 потребителя, като 42 от тях са новоприети.  

Част от предоставяните услуги са изпълнени от външен изпълнител, който има 

сключен договор с Община Поморие с предмет „приготвяне и доставка на готова 

храна”. Ежедневно в определените дни всеки потребител е получавал в дома си 

прясно приготвена храна по предварително изготвено меню, съобразено с 

физиологичните особености на възрастите хора и здравословното им сътояние. 

Другата част от предотавяните услуги се извършваше от служители на домашен 

социален патронаж – социален работник 1 бр. и санитари – 2 бр.   

В зависимост от личните предпочитания, по голямата част от потребителите са 

получавали следните услуги: почисване на обитаемата част от жилището; покупка 

на необходими стоки, медикаменти, консумативи и др. със средства на потребителя; 

заплащане на битови сметки със средства на потребителя; съдействие за връзка и 

представяне пред различни институции 

Финансирането на услугата за 2022 г. е изцяло с местни средства от Общинския 

бюджет 

            2.2. Клубове на пенсионера /КП/ 
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През 2022г. са работили  14 клубове на пенсионера в 13 населени места от 

община Поморие. 

Общо 1 432-ма членове на пенсионерските клубове са се възползвали от 

предоставената им възможност да посещават клубните помещения, които са били 

използвани активно по предназначение за следните дейности на клубовете: 

социални контакти; занимателни игри; участие в екскурзии; честване на празници и 

обичаи и др.  

Клубовете са били отворени ежедневно, с изключение на периодите с пикова 

заболеваемост от „ковид -19”, като предпазна мярка за възрастните хора, които са 

рискова група сред заболелите.  

За всеки клуб на пенсионера има назначен домакин, който се грижи за 

хигиената и уюта на клубните помещения, и подпомага членовете в организирането 

на различни мероприятия и дейности.  

От Община Поморие са осигурени средства за отбелязванена 1-ви октомври – 

международен ден на възрастните хора, като членовете на всеки клуб са решили 

самостоятелно къде да отбележат празника. 

 2.3. Клуб на инвалида /КИ/  

През 2022 г. на територията на община Поморие е функционирал Клуб на 

инвалида в гр. Поморие, който разполага с две зали , предвидена е достъпна среда, и 

има назначен деловодител, който организирва клубните дейности, поддържа 

помещенията, посещава ежеседмично лежащите и трудноподвижни членве. При 

промяна в нормативната уредба касаеща статуса на хората с увреждания, домакина 

уведомява всеки член, запознава го с новостите и дава съвети за предприемане на 

конкретни действия.  

През отчетния период  общо 123 членове са имали възможност да посещават 

клуба на инвалида в гр.Поморие, останалите 463 – ма членове от другите населени 

места са имали възможност и са се възползвали от посещение в местните клубове на 

пенсионера. 

Към клуба в гр.Поморие има сформирана певческа група, която периодично се 

събира за репетиции и изяви по време на честване на празници и различни обичаи. 
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За 03.12. – международния ден на хората с увреждания от Община Поморие 

бяха осигурени средства за почерпка на всички членове и жители от цялата община, 

като за целта всеки получи хранителни продукти за определена стойност по свой 

избор.  

2.4 Дневен център за деца с увреждания  

През месец септемви 2022г. като социална услуга местна дейност започна да 

функционира почасовата социална услуга дневен център за деца с увреждания, 

която е продължение на непосредствено приключилия проект  „Активно 

приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване 

на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие“. 

От месец септември до месец декември родителите на деца и младежи с 

увреждания от цялата община имаха възможността да се възползват от услугите на 

следните  специалисти: Рехабилитатор, Психолог, Логопед, Трудотерапевт, 

Физиотерапвет и Педагог 

На потребителите беше осигурен транспорт със специализиран микробус от 

домашния им адрес до центъра и обратно. От услугите на центъра се възползваха 12 

потребителя, от които 4 деца и 8 младежи. 

Финансирането на дневния център беше изцяло от общинския бюджет на 

стойност 30 500 лв.  

2.5 Социални услуги по Закона за личната помощ  

През отчетния период функционираше услугта „Личен асистент” по Закона за 

личната помощ, от която се възползваха общо 156 лица с увреждания от цялата 

община, които са зависими от странична подкрепа и не могат самостоятелно да 

организират своя бит. 

През 2022 г. са назначени 56 нови лични асистенти които обгрижват 

съответните лица в неравностойно положение. 

В зависимост от инидвидуалните потребности, здравословно състояние и 

физически възможности всеки нуждащ се ползвател е получавал обгрижване от 

неговия личен асистент, съгласно предварително утвърден график на ежедевните 

дейности. 
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Периодично се извършва проверка от специалист „социални дейности” чрез 

посещение на място в дома на ползвателя или по телефона за проверка на 

удовлетвореността на съответния ползвател. 

3. Социални услуги по проекти:  

3.1. Проект „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните 

възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания 

на територията на община Поморие“  

Проектът е насочен към родителите и техните деца/младежи в неравностойно 

положение чрез провеждането на индивидуални или групови занимания, според 

потребностите и индивидуалната оценка на конкретния потребител. За 

реализирането на дейнотие допринасяше назначения мултидисциплинарен екип от 

специалисти, които провеждаха индивидуални и групови почасови занимания, 

свързани със занимателна терапия, музикотерапия, рехабилитация, логопедична и 

психологична работа, съобразно индивидуалната оценка на потребностите. 

Общо 18 деца и младежи са се възползвали от услугите по проекта, и лично 

родителите на деацата и младежите са изразили писмено становище до Кмет на 

Община Поморие, за тяхната удовлетвореност и положителен ефект върху техните 

деца. 

3.2. „Патронажна грижа +” 

През 2022г. общо 60 души от цялата община са получавали постоянни грижи 

за целия период на проекта, реализирани от екипа за изпълнение на проекта, които 

включват следните дейности: интегрирани здравно-социални услуги, чрез 

посещения и индивидуална работа от социален работник и медицинска сестра; 

предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;  доставка на храна, 

хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени 

със средства на потребителя); заплащане на битови сметки; заявяване и получаване 

на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите)  

В структурните звена на ОП ”СО” гр. Поморие са извършвани дейности във 

връзка с прякото обгрижване на потребителите, съгласно действащите нормативни 

изисквания.  
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА 

ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

АХЕЛОЙ 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в гр. Ахелой: 

 

1. Ремонт на тротоарна настилка на улиците „Струга”, „Струма”, „Русалка”, 

„Калиакра”, „Елхово”, „Рила” – премахване на стари пътни ивици и 

тротоарни плочи, монтаж на нови с обособяване на подходи към гаражи и 

достъп и преминаване на хора с увреждания, монтаж на антипаркинг 

елементи и указателни знаци и др.  

2. Ремонт на тротоарна настилка на улица „Цар Симеон” – автобусна спирка  

3. Ремонт на тротоарна настилка  на улица „Кокиче” и улица „Емона” –  

частично 

4. Ремонт на тротоарна настилка и на парково пространство на кръстовището 

между ул. „Цар Симеон“ и  на улица „Слънчев бряг” 

5. Монтаж на ЛЕД-екран, на който се представя информация за предстоящи 

събития с възможност за реклама от страна на туристически и търговски 

обекти. 

6. Монтаж на дигитален киоск 

7. Подмяна на съществуващото улично осветление с ново ЛЕД осветление 

8. Ремонт на  път BGS1141 Ахелой-Тънково 

9. Изпълнение на проекти: 

-  „Рехабилитация и реконструкция на улица Искър, гр. Ахелой“ 

- „Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции, свързани с местното природно, културно и 

историческо наследство, предоставящи услуги с познавателна или 

образователна цел в гр. Ахелой“ 

10. Преработване на пешеходна пътека пред новото парково пространство на 

ул. „Слънчев бряг“  

11.  Доставка на нови пейки и кошчета при автобусна спирка (за гр. Бургас)  

12. Доставка на нови кошчета за отпадъци  

13. Доставка на стари тротоарни плочи за нуждите на  Гробищен парк  
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14. Почистване на пясъчник, доставка на нов пясък в детска градина 

„Теменуга“ – гр. Ахелой;  

15. Честване годишнина от Ахелойската битка 

 

 

 

                            КАБЛЕШКОВО 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в гр. 

Каблешково: 

1. Залесяване на терена под Памукчията – 50 дка (основно с люляк, гледчия и 

акация) и поставяне на електронен пастир - люляк 

2. Залесяване в големия парк на 10 бр. липи и 10 бр.чинари 

3. Завършване на паметника на Тодор Каблешков 

4. Подмяна на съществуващото улично осветление с ново ЛЕД осветление 

5. Организиране на мероприятие с благотворителна цел 14-15 май, ”Каблешково 

спортува” 

6. Почистване на регулата и варосване на бордюри по ул.”Черно море” и 

ул.”Стара планина” 

7. Отпушване на съществуваща шахта за дъждовна вода и изграждане на нова в 

тротоарно пространство пред сградата на „Общински пазари” 

8. Изграждане на две допълнителни шахти за дъждовна вода и отводняване на 

ул.”Съединение” 

9. Почистване на ключови кръстовища от наноси и скална маса в следствие на 

поройни дъждове. 

10. Организиране на благотворителна кампания за събиране на помощи за 

пострадалото село Каравелово и доставка на събраните помощи 

11. Организиране на концерт по случай „Денят на народните будители” в 

центъра на града 

12. Изграждане на тротоари по ул.”Захари Стоянов” 

13. Облагородяване на пространство около чешма, намираща се на 

закрития канал на ул.”Иван Вазов”, което включва-монтиране на нови тротоарни 

плочки, улично осветление, доставка и монтаж на шест броя мраморни пейки и 

три броя мраморни кошчета за отпадъци 

14. Подмяна на стари тротоарни плочки с нов паваж на ул.”Иван Вазов” 
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15. Понижаване на нивото на пет броя шахти за дъждовна вода, които 

създаваха опасност от ПТП 

16. Подмяна на покрив на новата част на училището както и поставяне на 

изолация и мазилка 

17. Извършено беше просветляване на малкият парк в града и 

отстраняването на стари и опасни дървета 

18. Поддържане чистотата в населеното място и в Гробищния парк 

19. Ремонти на съборени пътни знаци, отстраняване на паднали дървета в 

следствие на бурен вятър, почистване на ключови кръстовища от наноси и 

скална маса в следствие на обилни валежи и почистване на две дерета 

 

АЛЕКСАНДРОВО 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Александрово:  

1. Ремонт на тротоар пред кметството 

2. Ремонт на санитарен възел в парка  

3. Монтаж на детска въртележка в парка  

4. Кастрене на опасни клони и дървета 

              

БАТА 

 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Бата: 

1. Саниране и боядисване на ОУ „Христо Ботев“ 

2. Направа на чакалня за децата от детската градина 

3. Редовно косене и почистване на гробищния парк 

4. Редовно почистване и косене на тревата по тротоарите и улиците на селото 

5. Подмяна на 12 бр. лампи за улично осветление 

6. Почистване и отпушване на шахти на мръсната канализация. 

7. Почистване и запръстяване на нерегламентирани сметища. 

 

БЕЛОДОЛ 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Белодол: 

1. Целогодишно поддържане – косене и почистване на улици и тротоари, зелени 

площи и гробищни паркове  
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2. Поставяне на мини футболни врати 

3. Поставяне на детски съоръжения в двора на бившата детска градина  

4. Залесяване с 23 бр. дръвчета 

5. Освежаване на пътната маркировка и пешеходните пътеки 

6. Изкърпване на дупки на главен път Бата-Белодол 

7. Премахване на опасни и сухи клони на дървета в селото 

8. Поддържане на уличното осветление 

9. Почистване на нерегламентираните сметища 

10. Редовно сметоизвозване 

 

ГАБЕРОВО 

 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Габерово: 

1. Изравняване, полагане на бордюри, чакълиране и асфалтиране на част от ул. 

„Камчия“ – 120 м. 

2. Изравняване, полагане на бордюри, чакълиране и асфалтиране на част от ул. 

„Витоша“ – 130 м. 

3. Осветление в гробищния парк 

4. Подновени седалки на мини футболното игрище  

5. Ново осветление на площада, монтирани нови тела на ул. „Рила“ и ул. 

„Дружба“, сменени крушки на уличното осветление в селото 

6. Косене и почистване на гробищни паркове 

7. Поставяне на 3 бр. пилони пред кметството 

8. Почистване на нерегламентирани сметища  

9. Доставени еко тоалетни за сватбините тържества 

10. Косене и почистване на двора на училището, детската градина, кметството и 

джамията 

 

ГОРИЦА 

 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Горица: 

1. Асфалтиране на ул. „Зора“ и част от ул. „Възраждане“ 

2. Изкърпване на част от по-големите дупки в централната част но селото 

3. Почистване и осигуряване на по-добра проводимост на водата на дерето, 

преминаващо през ул. „Младост“ 
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4. Доставка на тротоарни плочки на част от изявилите желание за това хора 

5. Периодично почистване на нерегламентирани замърсявания.  

6. Почистване на гробищните паркове. 

7. Косене и почистване на улици и тротоари  

 

ГЪЛЪБЕЦ 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Гълъбец: 

1. Почистване на р. „Хаджийска“ от растителност и битови отпадъци 

2. Изкърпване на дупки в селото 

3. Почистване на цветни и гробищни паркове 

4. Седмично сметоизвозване 

 

ДЪБНИК 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Дъбник: 

1. Благоустрояване на ул. „Люляк“ – подравняване, полагане на бордюри, чакъл 

и асфалт 

2. Основен ремонт на центъра /частично – 550 кв.м/ - фрезоване и полагане на 

асфалт 

3. Кърпежи по ул. „Стара планина“, ул. „Странджа“ и ул. „Шипка“ 

4. Периодично почистване на нерегламентирани сметища 

5. Почистване на Гробищен парк 

6. Поддръжка на уличното осветление в селото  

 

КАМЕНАР 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Каменар: 

1. Смяна на уличното осветление на всички улици с ЛЕД осветление 

2. Поставяне на ламинет в салона на читалището 

3. Построяване на пристройка към салона на читалището, обособена в три 

помещения 

4. Ремонт на покрива на младежкия фитнес-клуб 

5. Регулярно почистване на нерегламентирани сметища  
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КОЗИЧИНО 

 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Козичино: 

1. Изкърпване на главен път /асфалтиране на пропаднали участйци и дупки/ 

2. Подмяна на оградата на Гробищния парк, поставяне на два броя метални 

портали 

3. Ремонт на църквата „Света Петка“ 

4. Подмяна на част от проводника на уличното осветление, поставяне и 

захранване на два броя стълбове за улично осветление 

5. Почистване на Гробищен парк 

6. Почистване двора на църквата  

 

КОСОВЕЦ 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Косовец: 

1. Почистване от нерегламентирано замърсяване два пъти годишно 

2. Целогодишно извозване на сметта 

3. Подръжка на уличното осветление. 

4. Почистване на улици и паркове  

5. Почистване на Гробищен парк 

 

 

ЛЪКА 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Лъка: 

1. Закърпване на дупки по асфалта /800 кв.м/ 

2. Монтиране на фитнес уреди на детската площадка 

3. Изграждане на пешеходни алеи в парка 

4. Почистване на речни корита и дерета 

5. Почистване на нерегламентирани замърсявания 

6. Частично чакълиране на улици след дъждовете 
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МЕДОВО 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Медово: 

1. Почистване, реновиране, благоустрояване на парка в началото на селото с 

изграждане на алеи и монтиране на детски кът и беседка 

2. Ремонт и ограждане на каптажа за вода в м. „Бакаровата кория“  

3. Поставяне на ограничителни пътни знаци на ул. „Г.С.Раковски“ и ул. „Васил 

Левски“ 

4. Редовно косене и почистване – тревни площи, парк, спортна площадка, 

гробищен парк 

5. Премахване и окастряне на опасни дървета и клони 

6. Поддръжка на уличното осветление 

7. Почистване на нерегламентирано сметище 

 

ПОРОЙ 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Порой: 

1. Направена подготовка и положен асфалт на ул. „Георги Бенковски“ 

2. Поставяне на светлоотразители и маркиравка на пешеходни пътеки 

3. Отводняване на ул. „Цар Симеон“ след всеки проливен дъжд 

4. Кърпеж по дупки по главния път на селото 

5. Направен ремонт и канавка за отводняване до моста по пътя за с. Гълъбец 

6. Освежаване и боядисване на люлки и пейки в парка 

7. Поставяне на осветление до столовата и зад кметството 

8. Целогодишно поддържане на озеленени площи и алеи на парковете  и около 

училищния двор 

9. Засаждане на фиданки и храсти в парковете, училищен двор, детска градина и 

край стадиона 

10. Почистване на нерегламентирани сметища 

11. Редовно почистване на входно-изходните артерии  

12. Редовно почистване на горски път от село до беседката  

13. Напълно реновиран парка до стадиона и построена детска площадка в него 
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СТРАЦИН 

Годишен отчет за извършените дейности през 2022 година в с. Страцин: 

1. Подновяване на парка на ул. „Черно Море“ 

2. Поставяне на 3 бр. изкуствени неравности на ул. „Черно Море“ 

3. Периодично почистване на нерегламентирани сметища 

4. Целогодишно извозване на сметта 

5. Поддръжка на улично осветление 

 

 

 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми съгрждани, 

  

 Завършвайки този отчет искам да благодаря на всеки един от Вас за 

проявената активна позиция и добронамерена съпричастност към общите ни 

усилия да направим нашия град и нашата община едно по-добро място за 

живеене. 

 

 

С уважение, 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ 


