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ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2004-2009 ГОДИНА

УВОД
Планът за

развитие на община Приморско за периода 2004-2009 година е

дългосрочна научно-практическа визия за развитието на общината, която е балансирана
между човешките, икономическите и социалните нужди и очаквания и капацитета на
природните ресурси и екосистеми. Целта на плана е да представи диагноза на общинското
развитие с оглед да се идентифицират най-важните проблеми и потенциални заплахи, с
които се сблъсква или ще се сблъсква общината, както и да дефинира потребностите,
желанията и насоките за бъдещето развитие на местната общност в една по-дългосрочна
перспектива.
Разработването на плана се основава на следните принципи:
1. Равностойно

третиране

на

урбанистичните,

човешките,

социалните, икономическите и екологичните аспекти в развитието
на общината и съчетаване на целите на икономическото и
социалното развитие, с тези на опазване на околната среда според
критериите на Европейския съюз;
2. Откриване, съхраняване и стимулиране на всички положителни
процеси и тенденции, които благоприятстват за развитието на
общината;
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3. Запазване на икономическото и културно-историческо наследство,
обичаи и традиции и тяхното използване като опора на движението
към стабилност и осигуряване на приемственост в развитието на
общината;
4. Активизиране на гражданското участие и партньорство при
изготвяне на плана;
5. Създаване на справедлива равнопоставеност между хората от
различни възрастови групи, социални слоеве и етноси в общината, за
които се разработва плана;
6. Стимулиране на поява на нова ценностна система, на нов морал и на
ново мислене и поведение на гражданите, ориентирано към
философията на Европейския съюз за развитие на общините;
7. Максимално доближаване до критериите и изискванията на
Европейския

съюз

към

предприсъединителния

местното

период

и

самоуправление

активно

използване

в
на

възможностите за развитие, предоставени от Европейския съюз през
първите три години, след присъединяването ни към него;
8. Широко

прилагане

предоставят

на

държавата,

възможностите

за

развитие,

неправителствените

които

организации

и

фондации;
9.

Изучаване и прилагане на положителния опит и “ноу-хау” натрупан
от общините в страната и Европейския съюз.

Разработването на “Плана за развитие на община Приморско за периода 2004-2009
година” премина през следните етапи:
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1. Анализиране на състоянието на различните сфери и аспекти на
развитие на общината;
2. Обобщаване на анализите и очертаване на основните проблеми,
възможности и тенденции в развитието на общината;

3. Определяне на целите, приоритетите и мерките за

развитие на

община Приморско;
4. Формиране на план за действие на общината

по критериите на

Европейския съюз включващ дейностите и проектите, които
допринасят за постигане на целите на плана;
5. Определяне

на

измерители

и

индикатори

за

отчитане

на

състоянието и резултатите от действията за развитие на община
Приморско, както и на реда за осигуряване на информация и
публичност на плана.
Мнения и предложения за постигане на развитие на община Приморско за периода
2004-2009 година изказаха не само ръководители, общински съветници и специалисти от
общината, кметове и кметски наместници, представители на поземлената комисия,
дирекциите по трудовата заетост и социално подпомагане, читалищата в общината, на
РПУ на МВР, но и лидери на политически партии в общината, на неправителствени
организации и 168 граждани, сред които има учители, лекари, медицински сестри,
агрономи, селски стопани, предприемачи, младежи, пенсионери, мъже и жени.
В процеса на разработването на плана беше потърсена помощ и бяха получени
ценни напътствия от експерти в Министерство на земеделието, Министерство на околната
среда и водите, Министерство на културата, Министерство на образованието,
Министерство на спорта, Агенция по туризма, Националното сдружение на общините в
България, Регионален исторически музей - Бургас, Американската агенция за
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международно развитие, Фондацията за реформа в местното самоуправление, Проект
“Красива България”, Представителството на ООН в България и др.
Помощ и подкрепа на разработващия екип в провеждането на неговите проучвания
и събирането на информация за състоянието на общината беше оказана от госпожица
Теменуга Кибарова от община Приморско и от останалите служители на общината и
кметствата.
Независимо, че съдържа широк кръг от идеи и насоки за развитие, подчинени на
определени главни цели, планът за развитие на община Приморско ще бъде развиван и
допълван във времето в зависимост от динамично променящите се условия при отчитане
на ресурсовите ограничения. Неговата основна роля е да даде възможност на общинското
ръководство да участва пълноценно в реализацията на държавната политика за
регионално развитие и да поставя на дългосрочна основа взаимоотношенията на
общината с регионалните и централните власти. В същото време планът ще насочи
местната инициатива и мобилизира местните възможности за постигане на приоритетните
цели на развитие в Приморско.
Реализирането на основните цели и насоки следва да се търси чрез различни възможни
действия:
1. Насочване и подпомагане усилията на общинското ръководство в търсенето
на партньори, инвеститори и финансиращи програми;
2. Развитие на гражданския сектор в общината, като осъществяването на плана
следва да се превърне в дело на цялото население.
Планът освен набор от основни мерки, имащи отношение към аспектите на
развитие, включва и организационни мерки, които подготвят условията за неговата
реализация.
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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
1. Географско положение, граници, големина
и историческо развитие
Община Приморско е първата община – рожба на демокрацията в Бургаска
област. Тя е създадена доброволно по волята на хората от град Приморско, село
Писменово, село Ясна поляна и село Ново Паничарево през 1997 година (Указ № 258
от 18.07.1997 година на Президента на Република България). Впоследствие, към
общината доброволно се присъединяват: село Китен (април 2001 г.) и село Веселие
(април 2002 г.).
Кмет – основател на община Приморско е сегашният кмет на общината инженер
Димитър Димитров.
Община Приморско се намира в югоизточната част на Република България. На
изток граничи с Черно море, на запад и на север с община Созопол и на юг с общините
Царево и Малко Търново.
Общата площ на община Приморско е 350,7 квадратни километра, която е 4,61%
от територията на Бургаска област и 0,32% от територията на Република България.
Територията на общината обхваща шест землища: на град Приморско и на селата
Китен, Ново Паничарево, Ясна поляна, Веселие и Писменово. Площта на отделните
землища е както следва:
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Град Приморско

69 032 декара или 19.68%

Село Китен

17 081 декара или 4.87%

Село Ново Паничарево

93 689 декара или 26.72%

Село Ясна поляна

55 787 декара или 15.91%

Село Веселие

61 066 декара или 17.41%

Село Писменово

54 052 декара или15.41%

Обща площ на община
Приморско

350 707 декара или100%

Община Приморско не е от големите по територия административно
териториални единици, но затова пък в нейните предели има значителни природни
ресурси и исторически паметници, както и хора, пренесли през вековете пламъка на
българското родолюбие, книжовност, култура и жажда за свобода.
По своите количествени параметри (обща площ и население) общината попада в
групата на малките общини.
Център на общината е град Приморско. Градът се намира на 450 километра от
столицата София и на 50 километра от град Бургас – четвъртия по големина град в
България.
Разстоянието от град Приморско до селата на общината са както следва:
Град Приморско

Село Китен

5 км.

Град Приморско

Село Ново Паничарево

18 км.

Град Приморско

Село Ясна поляна

10 км.

Град Приморско

Село Веселие

15 км.

Град Приморско

Село Писменово

9 км.

Транспортно – географското разположение на общината е много добро. През нея
преминава път Е87 от Бургас за Малко Търново. В непосредствена близост до
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територията на общината преминава път 98, който е свързан с град Приморско чрез
отсечката: път 98 – Ново Паничарево – Ясна поляна – Приморско.
За по – нататъшното развитие на транспортните връзки на общината с останалите
градове от България и Европа допринася изградената автогара (транспортен терминал)
в град Приморско, предстоящото пускане в експлоатация на модерна автогара в село
Китен и на летище за малки самолети и чартърни полети в землището на общината.
Общината се намира в близост с Международното летище Бургас и с найголямото пристанище на Черно море - Пристанище Бургас.
Най-голямата придобивка и предимство на община Приморско е, че тя граничи с
Черно море и че плажната ивица на общината е най-дългата и най-широката от всички
общини на Южното Черноморие.
Най – ранните исторически сведения за територията на общината са получени от
потъналите селища при устието на река Ропотамо – III-то хилядолетие преди Новата
ера. При археологически разкопки през 1922 година около кладенчето “Качъка” са
открити също останки от праисторическо езерно селище: каменни шила, каменно
длето, чук от камък, а в по-горните пластове глинени гърнета и други керамични
продукти от по-късна епоха.
Тракийските племена населявали земите на крайбрежна Странджа II – I хил.
преди Новата ера били наричани “тини” и “скирмиани”. Известни в древността като
опитни рудари, те поддържали търговски връзки с целия Егейски свят. Останките от
техните селища, гробници и светилища, които се откриват в района на Приморско,
говорят за една висока култура и развити обществени отношения.
Безспорно най-интересната част от тази култура е свързана с представи и
вярвания на траките. Голямата наситеност на култови паметници в тази територия:
4 светилища, 12 открити досега долмени и над 10 могилни некропола дават основание
тя да се определи като място със специален статут на свещено за траките място –
“Свещена планина”.
Централно място сред култовите паметници заема светилището “Беглик Таш”.
То е създадено в средата на природните скални феномени и олицетворява култа към
Слънцето. С оформянето на неговата структура и добавянето на ритуални символи и
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знаци траките са изразявали своите религиозни представи за усъвършенстването и
обезсмъртяването на човека, които са в основата на така наречения Тракийски
орфизъм.
Тази тракийска религия, която се оформя в края на бронзовата епоха най-общо се
персонифицира от Орфей – митичния тракийски цар. Важна е ролята на Великата
богиня – майка, която сътворява природата. Чрез свещен брак със Слънцето –
божественото мъжко начало, се ражда техният син – смъртният герой Орфей. Той
трябва да извърши своите подвизи и изпитания за да получи безсмъртие. Вероятно
този ритуален цикъл на орфическото посвещение са извървели тракийските
поклонници почти 16 столетия в светилището :Беглик Таш”.
От времето на Траките са останките на внушителна крепост, намираща се
западно от връх “Китка”, на десния бряг на река Ропотамо.
По време на римското владичество (I – IV век след Новата ера) в днешните земи
на общината е съществувало римско селище, доказателство за което е намерения
хромел от бял варовиков шуплест морски камък.
От времето на гръцката колонизация са намерените каменни останки при устието
на река Ропотамо, известни като “Вълчановото кале”, които се идентифицират с
мястото на късното антично селище Ранули и съществувалата до XIV век крепост с
име Ропотамо.
В историческите карти от XIV и XV век приустието на река Ропотамо е
означавано с името “Castro Ropotamo”. Историческите хроники често посочват реката
като гранична зона между териториите на Византийската империя и Българското
средновековно царство. Това определя и важното стратегическо и стопанско значение
на тази крепост и поселенията свързани с нея.
В

епохата

на

Средновековието

и

ранното

османско

владичество

тук

съществували важни религиозни средища. По запазените топоними в района на река
Ропотамо: като “Свети Димитър” и “Света Параскева”, можем да предположим, че те
са свързани с развитието на едноименни църковни комплекси или манастири.
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Археологическите проучвания в залива “Света Параскева” дадоха възможност за
пълното изясняване на архитектурния план и строителните периоди на средновековна
църква. Тя е еднокорабна с форма на стегнат кръст и кръстокуполно покритие.
Откритите в нея археологически предмети, останки от две погребения датират
функционирането и от X до XVII век, когато е била опожарена от турците. Около
църквата са открити следи от други постройки и аязмо, което е доказателство за това,
че църквата е част от средновековен манастир, чийто патрон вероятно е Света
Параскева.
В българските земи през Средновековието култа към великомъченицата Света
Параскева Епиватска бил широко разпространен. Нейните мощи били пренасяни в
редица балкански градове в това число и столицата Царевград Търнов. Затова тя
станала по-популярна като Света Петка Търновска или Българска.
През османското владичество култът към светицата имал важна обединителна
роля за поробения български народ. Тя била възприемана като покровителка на дома и
стопанството и затова с особена почит се ползвал зимния празник на светицата – 14
октомври. С него българите отбелязват завършека на стопанската година и
окончателното прибиране на реколтата от полето. Старите българи казват: “Дойде ли
Петков ден, значи е дошла зимата”

Крепостта Урдовиза, разположена в най-източната част на Китенския полуостров
се свързва с античното селище Тонзу, споменавано от старогръцкия географ Клавдий
Птоломей и просъществувало под името Урдовиза до средата на XIV век. Крепостта е
била построена за охрана на древния Понтийски път, който е започвал от устието на
река Дунав и преминавайки по черноморското крайбрежие, достигал до Цариград.
При завладяването на Българското царство от османците, крепостта Урдовиза
попада в отделната привилегирована област “Хасекията” – част от свещенните имоти
на султан Мехмед I. Тази област се намирала югозападно от днешно Приморско и
включвало териториите на10-15 села, сред които са Китен, Ясна поляна, Писменово и
др.
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Съществува легенда, че “Хасекията” е създадена по заповед на турския султан,
който бил омаян от красотата на този край и се влюбил в мома от село Урдовиза. Той
поискал де вземе момата в харема си, като обещал да изпълни всяко нейно желание. Тя
пожелала съседните на Урдовиза села, които могат да се обиколят с кон за един ден –
от изгрев слънце до залез слънце, да получат привилегии, като не плащат данъци.
Девойката сама обиколила обширната територия около Урдовиза и когато при залез
слънце стигнала до един залив до днешния град Приморско се хвърлила в морето
заедно с коня си. Това място днес е известен туристически обект и носи името
“Атлиман” (Ат –кон, лиман – залив).
В друга легенда се разказва, че Урдовиза е била голяма българска крепост с
владетелка Мария. Тя предала крепостта доброволно на турците срещу условието – де
се даде особен статут на селата от района.
Има и десетки други разкази и легенди от това време,открити, умело подбрани и
вълнуващо поднесени в “Спомените” на Станчо Костадинов, “Пътеводител на
Българското Черноморие” на Хр. Томов и К. Андонов, “Село Заберново” на Г. Горов,
“Приморско – Проучвания, Бит и Фолклор” на Димо Станчев, “Странжанската Ясна
поляна ” на Христодоли Арсова и Жельо Димитров и др.
По-важното в случая не е емоционалния и чисто познавателен сантимент към
историята на региона от годините на османското робство, колкото привилегиите, които
местното население от областта “Хасекията е успяло да извоюва.
Ето какви са били някои от тези привилегии:
1. В селата от областта е забранено да се заселват и да живеят хора отвън,
независимо от народността им.
2. Обработваемата земя е бащина собственост и се предава по наследство на
най-големия син.
3. Жителите са освободени от данък за притежаваната земя и добитък, а са
плащали само данък “Баджа парасъ”, съответстващ на данъка в
българската държава – “Данък комин (димнина)”.
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4. Хасекийските села, съгласно фермана са управлявани не от турци, а от
Съвет на старейшините – българи, наричан Дернек.
Последен пазител на фермана е бил чорбаджията Хаджи Стоян Лостоолу от
Звездец, убит в 1844 година.
Когато турците нарушавали султанския ферман и извършвали безчинства в
областта, в горите излизали българските хайдушки чети, които отмъщавали на
поробителите.
Руско – турската война (1877 – 1878) не донася така желаната свобода на хората
от Странжанския край и “Хасекията”. Съгласно решенията на Берлинския договор,
много български села остават в пределите на Турция. До 1912 година границата с
Турция е минавала на 4 километра от село Кюприя (Приморско) през залива Атлиман,
а в село Алан Кайряк (днес Ясна поляна) е имало граничен контролно пропусквателен
пункт.
Хиляди жители на Странжанския край напускат селата си и се заселват не само
в днешните земи на общината, но и във вътрешността на България.
Те са и първите които се включват в подготовката и провеждането на
Илинденско – Преображенското въстание (1903 г.).
Днес от камбанарията на изминалото време, можем да направим извода, че
странжанските заселници, със своя бит, култура, трудови навици и поведение придават
окончателно облика на съществуващите села или в новосъздадените от тях села в
района. Нещо повече,много от тези селища имат обща историческа съдба, обща
култура и родствени връзки.
На 15 май 1879 година на полуостров Кюпрюбурун (гръцко име Зонарита) е
създадено селището Кюприя от четирима души заселници от странджанските села
Заберново и Ургури (Българи). През 1885 година село Кюприя е включено в съставна
община с център село Ново Паничарево. В началото на 1910 година село Кюприя се
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отцепва от тази община и се превръща в самостоятелна община. На 25.01.1910 година
се провеждат първите общински избори и за кмет на село Кюприя е избран Станчо
Костадинов (1844 – 1956) изиграл съдбовна роля за развитието на селото.
При подмяната на имената на селищата в България от чужд произход през1934
година, село Кюприя е преименувано в село Приморско (Указ на Н.В.Цар Борис III,
“Държавен Вестник”, 1934 година).
През 1939 година в село Приморско е построено пристанище. Чрез него
местните хора са търгували с Турция и Гърция, изнасяйки въглища, дърва, минни
подпори и траверси. От 1922 година до 1944 година – района на село Приморско и село
Китен е бил традиционен износител на траверси за БДЖ.
Важно събитие за живота на хората не само от село Приморско, но и за цялата
страна е изграждането на Международния Младежки Център – Приморско (Решение
на Президиума на Народното Събрание № III 5052 от 02.07.1955 година и Писмо на
Министерския Съвет №49 от 21.03.1956 година). Строителството започва през
пролетта на 1957 година от Старозагорското поделение на Строителни войски с
командир генерал-майор Делчо Делчев (тогава полковник).
През 1967 година започва строителството на язовир “Ясна поляна”, което
завършва през 1974 година. От това крупно хидросъоражение се доставя вода за 28
селища в Бургаска област.
По случай 1300 години България с Указ №2190 от 16.10.1981 година на
Държавния съвет на НРБ, село Приморско е обявен за град.
Историята на село Китен е вървяла паралелно с тази на град Приморско, но носи
в себе си своето специфично обаяние, което обогатява региона.
През 1931 година на полуостров Урдовиза пристигат заселници от Източна
Тракия и построяват 14 малко къщи “тип шаронски” по програмата на французина
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Рене Шарон. Погледнати отдалеч къщичките наподобявали китка и от 1932 година
селището носи името Китен (красив, прекрасен).
През 1962 година село Китен получава статут на национален курорт.
Интересна е и съдбата на голямото странджанско село Ново Паничарево. То е
основано през XIV век при голямото преселение на българи от родопския край.
Първото му наименование е Чинакчи (Паница) и се е намирало в местността Юртя. Покъсно поради икономически причини се премества в местността :Старото село” и
приема името Паничарево. След Освобождението, през1881 година се установява на
трето място, където се намира и сега с наименованието Ново Паничарево. Тогава в
селото идват и много заселници от Странджанския край.
През време на Илинденско – Преображенското въстание в построената през
1881 година църква “Свети Троица” се е провеждала всеки ден църковна служба за
успех на въстаналите българи срещу турския поробител.
Най-старото писмено сведение за село Ясна поляна (Алан Кайряк) е намерено в
данъчния регистър от 1488 година. От него личи, че село

има само българско

население. Такова то се е запазило през цялото петвековно османско робство.
След Освобождението в селото идват преселници – българи от Източна Тракия.
Това се извършва на три вълни:
•

Първата вълна е от българи населяващи селата – Заберново, Калово,
Кондолово, Граматиково и Бяла вода, които съгласно клаузите на
Берлинския договор, останали в Турция;

•

Втората вълна идва след Илинденско – Преображенското въстание от
селата – Стоилово, Бръшлян, Малко Търново;

•

Третата вълна бежанци е след Балканската и Първата световна война.
Това са българи от Южна Странджа и Одринско.
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Основание да бъде преименувано село Алан Кайряк в село Ясна поляна дава
едно уникално събитие, случило се в селото през 1906 година – създаването на
толстоистка колония от Христо Досев от Стара Загора, Димитър Жеков от Бургас,
Стефан Андрейчин, Тошко Коматов, Цонко Николов и руснаците Маруся Галина и
Гаврило Вулф.
Така след руската Ясна поляна се ражда и нейната българска съименница. В
първата се е родил и живял великия руски писател, мислител и моралист Лев
Николаевич Толстой, а в българската, странджанската Ясна поляна, е направен първия
опит в България за практическо прилагане на неговата идейно – ценностна система.
През 60-те години на миналия век при обработка на оригинални данъчни
регистри в Ориенталския отдел на народната библиотека “Кирил и Методий” – София
е открито сведение за село Саръ Муса (днес село Веселие). От него става ясно, че през
1731 година в селото е имало 30 български къщи с 150 души, всичките българи, от
които са събирани данъци. Предполага се, че селото е носело името на някой си турчин
Саръ Муса (саръ значи жълт, а Муса е името на турчина), който е основал селото.
След Освобождението в село Веселие (Саръ Муса) идват няколко български
семейства от селата Ченгер и Силяхляр, намиращи се близо до село Кюприя (днес
Приморско).
През 1889 година в селото идват и едно две семейства от Молдавия.
Бурните събития от Илинденско – Преображенското въстание (1903 г.) не
закъсняват да се отразят и в този район. След разгрома на въстанието в село Веселие
(Саръ Муса) пристигат бежанци от Визица, Граматиково, Заберново и Българе.
През 1932 година населението взема решение на общо събрание да се смени
турското име на селото. Приема се предложението на един от най-възрастните жители
Стоян Георгиев Тричков,

селото да носи името – Веселие. Счита се, че новото

название е най-сполучливо избрано, като се има предвид, че хората били много весели
и знаели истински да се веселят от сърце.
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През 1913 година заселници от селата Граматиково, Малко Търново, Кондолово
и Заберново създават село Писменово (Гарван). Наричат го така, за да подчертаят, че те
са наследници на граматиците, умните и културни хора от село Граматиково и
околните странджански села, които са се отличавали с високата си образованост.
Около селото има 16 извора, чиято вода се счита за целебна, а самото село и
параклисите около него се определят като Боже място.
Дълги години, от Съединението на България (1885 г.) до средата на 20-я век,
поминъкът на хората от селата, включени в днешната община Приморско се е
характеризирал с дребно земеделие, скотовъдство, сезонна горска работа и добив на
дървени въглища.
По-късно през 50-те години на миналия век условията на живот и работа на
хората се променят. Наложеното от държавата коопериране на земята и стадата, макар,
че не се приема еднозначно от всички хора, дава възможност да се внедри
механизираното обработване на земята и събиране на реколтата и да с уедрят стадата.
За първи път се създават и огромни овощни масиви и започва научна
експлоатация и обновяване на горите.
Несправедливата система на заплащане на труда на кооператорите, лошата
дисциплина, породена от липса на лична заинтересованост, кражбите на готовата
продукция, не позволяват да се утвърдят принципите на кооперативната система.
Ето защо населението от град Приморско и останалите селища, които по-късно
формират община Приморско, посреща с надежда промените в политическия,
стопански и културен живот на 10.XI.1989 година.
Истинското начало на възраждането на този край започва с доброволното
създаване на община Приморско през 1997 година от град Приморско, село
Писменово, село Ясна поляна и село Ново Паничарево и доброволното присъединяване
към тях на селата Китен (2001 г.) и Веселие (2002 г.).
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Благодарение на реалните възможности на местното самоуправление, на
широкото участие на хората в обсъждането, приемането на решения и на тяхното
изпълнение и поощряване инициативата на частния бизнес, през годините 1997 – 2003
година, който период с основание може да бъде наречен “Златна ера” за община
Приморско, се наблюдава възходяща тенденция в развитието на общината.
Синтезирана, макар и твърде обобщена представа за условията на живот и
човешко развитие дава индексът на човешко развитие. Индексът включва три основни
компонента: доход, измерен чрез брутния вътрешен продукт на 1 жител в паралел с
покупателната способност, продължителност на живота и образованост – (комбиниран
индекс за грамотността на възрастното население и коефициентите на записване в
различната степен на образование). Предимствата на този индекс са, че той интегрира
различни измерения на развитието и осигурява възможност за сравнение на различни
териториални равнища.
Според Националния доклад за развитието на човека през 2003 година в
България, издание на ООН, община Приморско се намира на 18 място по общински
индекс на човешкото развитие сред 269 общини на България и на 70 място по брутен
вътрешен продукт.
По стойностите на индекса на човешко развитие община Приморско е на 1
място сред малките общини в България, на 1 място сред всички общини от
Югоизточния планов регион и на 1 място сред общините – членки на Асоциацията на
Българските Черноморски Общини.
По индекс на очакваната продължителност на живот (0.764) – общината се
нарежда на второ място в област Бургас. По индекс на грамотност (0.982) – общината е
на първо място в област Бургас.
По комбиниран образователен индекс (0.921) е на второ място в областта.
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По индекс на разполагаемия доход (0.698) е на първо място в област Бургас.
Впрочем, този индекс на разполагаем доход е един от най-високите в страната.
Тези данни показват, че е налице умело балансиране на различните измерения
на човешкото развитие в община Приморско, което я нарежда на челни позиции сред
общините в Република България.

2. Стопанско– географска оценка на природните
условия, ресурсите и структурата на територията
А. Релеф
Територията на община Приморско се характеризира със съчетаване на
равнинен, хълмист и нископланински релеф, разчленен от красиви речни долини и
разнообразни брегови форми и плажни ивици.
В релефа на общината се очертават две основни структури с характерните за
всяка една от тях хоризонтална и вертикална разглежност:
а) Ниска крайбрежна зона:
б) Полупланинска зона във вътрешността на Странджа планина.
Релефът в източната част на общината, където е землището на град Приморско
и село Китен и където е съсредоточено близо 62% от населението на общината е
равнинен, а в западната част, където се намират селата Писменово, Ясна поляна , Ново
Паничарево и Веселие е хълмист и нископланински.
Крайбрежната зона се характеризира със заоблени форми и красиви и широки
плажни ивици.
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Релефът на нископланинската част е характерен с дълбоки долове и стръмни
откоси с надморска височина до 40 метра надморско равнище. Средната надморска
височина на общината е 16 метра над морското равнище.
В северозападната част на общината се издигат малко на брой върхове с височина
по-голяма от 200 метра и със скални образования от андезит и сианит. Сред тях са
Калето и Букът.
На запад от град Приморско се намира хълма Узунжа, с който завършва третото
поред най-високо разклонение на Странджа планина в този край.
Релефът на община Приморско е уникален с разнообразието и красотата си. Сред
неговите забележителности особено се открояват плажните му ивици, които са с площ
1190 хиляди квадратни метра защитени дюни и плажове.
Плажовете и дюните са териториално локализирани в няколко съсредоточия:
•

Аркутино;

•

Устието на река Ропотамо;

•

“Перла”;

•

“Стомополу”;

•

Приморско – север;

•

Приморско – юг;

•

“Дяволския залив”;

•

“Магнолиите” (преди ММЦ);

•

Китен – север (Атлиман);

•

Китен – юг.

По размера на плажовете, отнесени към общата площ на територията, община
Приморско е с най-добър показател, сравнен с останалите крайморски общини на
Бургаска област.
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Б. Почви
Почвите на територията на община Приморско се характеризират с голямо
разнообразие. В равнинната част и в долинните разклонения на реките преобладават
канелено-горски, алувиално-ливадни и скелетни почви.
В хълмистата и полупланинска част са налице светлосивите и тъмносивите горски
почви.
Западно от град Приморско са регистрирани от средно до силно ерозирани
почвени участъци.
Влажни зони по крайбрежната ивица са:
•

Блатото – лиман Алепу при едноименния залив;

•

Блатото – лагуна Аркутино при едноименния залив;

•

Лагуната Стомополу при едноименния залив;

•

“Дяволското блато” при устието на Дяволска река.

Обработваемите земи са със сравнително добра плодородност за което
свидетелствуват добивите от основните селскостопански култури, които са близки до
средните в страната.
Наличието на тези почви, в съчетание с климатичните условия и релефа
благоприятстват за развитието на картофопроизводството, овощарството, лозарството
отглеждането на гъби, билки и диворастящи плодове. В долинните разширения може
да се отглежда царевица, ръж, овес и зеленчуци, главно за лична употреба.
Екологичното състояние на почвите е добро, поради липса на промишлени
замърсители. Само на някои места има почви с нарушено (временно или постоянно)
почвено плодородие, поради нарушен цикъл “наука – селскостопанско производство” –
липса на сортови семена и плодни дръвчета, изкуствени торове и нормална обработка
на земята. Съществува и още един проблем, този за пустеещите, годни за обработка
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земеделски земи. Причини за това явление наблюдавано и в национален мащаб с
урбанизацията, намаляване и застаряване на селското население, раздробеността и
маломерността на земеделските парцели, съдебните спорове по земеразделянето,
големите рискове и ниската възвращаемост на инвестициите в селското стопанство и
неразвития пазар на земята.

В. Водни ресурси
Водният потенциал на територията на общината се формира от повърхностните
и подземните води. Водоносните хоризонти са формирани основно в алувиалните
терасни образования на реките: Ропотамо, Дяволска река, Росенска река, Церовска
река, река Китенска, Дуденска река и Писменска река. Общо водните течения и
водните площи заемат площ 6 613.517 декара, което представлява – 1.89% от площа на
общината.
Подпочвени води
В хидроложко отношение сравнително добре е изучена терасата на река
Ропотамо. Тук съществуват добри условия за акумулиране на подземни води под
формата на безнапорен приток на пресни и слабо солени подземни води със статично
водно ниво на дълбочина 2.0 до 3.1 метра. Ресурсите на потока се изчисляват на 99 куб.
дм/сек. Подземните води от терасата на река Ропотамо с малки изключения са
пригодни за питейно, техническо и селскостопанско водоснабдяване, както и
напояване. Експлоатационните ресурси на потока от терасата на река Дяволска
възлизат на 8 куб. дм/сек.
При сондажи, проведени през 1951 година на река Росенска в землището на село
Веселие се разкрива подземна река със значителен дебит. През 1952 година е
направена помпена станция на 1 километър от селото и с тази вода са водоснабдени
село Веселие, село Росен и село Ново Паничарево.

26

За територията на общината са характерни сезонни, грунтови, междупластови
(безнапорни и напорни) и пукнатини подземни води с инфилтрационен генетичен
цикъл.
Грунтовите води се подхранват от атмосферните и повърхностните води.
Нивото им е ограничено от развитието на грунда и се колебае под влияние на
вертикалното движение на влагата в зоната на аерация. В зависимост от формите на
терена нивото на грунтовите води варира в границите от 0.00 до 3.00 м. Те са
формирани главно в пясъчните хоризонти и тези на блатните глини и се подпират на
изток от морето. Целият този водоносен комплекс се дренира от блатото “Стамополу”
на север през пясъчната коса от морето на изток. Водите на блатото са слабо засолени.
Реки, блата, язовири, море
В централната част на общината протича река Ропотамо, образувана от
сливането на реките Росенска и Церовска. Долното течение на реката на разстояние6
до 8 километра е много бавно, тихо и дълбоко с ширина на коритото от 15 до 60 метра.
В тази част реката е плавателна за малки лодки. Водата почти до местността “Долап
гечим” е солена под влияние на морските приливи и отливи. Модулът на оттока във
водосбора на устието е сравнително благоприятен – 5.9 литра/сек/кв.км. Водният
режим на река Ропотамо е неблагоприятен за стопанска дейност, защото водната маса
преминава през зимата, а през лятото водните количества са минимални – 0.072
куб.м/сек.
През територията на общината преминават и по-малките реки: р. Дяволска,
р.Росенска, р.Церовска, р. Дуденска, р.Писменска, р. Китенска, които представляват
интерес основно за развитието на туризма, за опазване на биологичното равновесие и
разнообразие, за водоснабдяване и напояване.
В резултат на младото потъване на крайбрежието, приустиевите части на река
Ропотамо и река Дяволска са удавени. Техните лимани са отделени от морето с
пясъчни коси.
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Типични лагуни за странджанското крайбрежие са: Алепу, Аркутино и
Стамополу. Това езерно образование и свързаните с него влажни зони придават
характерен, неповторим облик на ландшафта. Блатото е гъсто обрасло с блатна
растителност и бреговете му не са ясно очертани. Дълбочината на блатото не
надвишава 1 метър, а дъното му е покрито с дебел слой тиня. Установено е, че при
силни щормове морската вода навлиза в пределите на блатото и водата му слабо се
осолява. Сладководните басейни не са замърсени с химически вещества.
На територията на общината има един микроязовир “Ново Паничарево” със
завирен обем 1.9 милиона кубически метра и язовир “Ясна поляна” със завирен обем
35 милиона кубически метра.
Язовир “Ясна поляна” събира водите на река Дуденска, която извира от
Странджа планина, недалеч от село Дуденово.
Към този основен източник с помпени станции се прехвърлят в язовира водите и
на река Зеленковска и на микроязовира в село Ново Паничарево, който се пълни от
река Церовска.
Язовирът е основният снабдител с питейна вода на Южното черноморско
крайбрежие с дебит0.3 куб.м/сек през зимата и до 1 куб.м/сек през лятото.
Поради това, че язовирът е в непосредствена близост до село Ясна поляна и в
близост с град Приморско, стената му е изградена като хидросъоражение от първи клас
сигурност.
Природна даденост с доминираща роля за развитието на общината има Черно
море. Основно преимущество на крайбрежните води е тяхната чистота, както и повисоката им температура (с 1-2 градуса) в сравнение с водите на северното
Черноморие.
Друг благоприятен фактор е ниската соленост на Черно море – 18 промила,
както и слабо изразените приливи и отливи, а също така и липсата на опасни
обитатели.
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В общината има и минерален извор, който се намира близо до къмпинг
“Атлиман”. Водите идват от дълбочина 700 метра. Изворът е канализиран и изследван.
Установен е химически състав (нитрати, хлориди – 277 мг./куб.дм. Водата от извора се
използва предимно за пиене. Лекува болести на стомашно – чревния тракт.

Г. Растителност
Територията на община Приморско попада в Тракийско – Странджанската
физикогеографска област. Растителното разнообразие може да бъде разделено на два
основни дяла – растителност в Странджанската част на общината и растителност в
Южнопричерноморска част. Общото за растителността и в двата дяла е, че тя има
средиземноморски белези.
В Странджанската част (Черноморските дялове на Странджа планина) се срещат
дъб, бук, бял дъб, келяв габър, цер, драка, клен, бряст и червена хвойна. Има и
изкуствени насаждения от бял и черен бор.
Характерен тип растителност за Южнопричерноморска област са заливните гори
– лонгози, които представляват смесени широколистни гори, предимно от благун,
полски бряст и остролист ясен, между които се развиват клен, габър, дива круша, дива
ябълка, летен дъб и много лиани: павет, дива лоза, скрипка.
За пясъчните плажове и дюни е характерна псамофилна растотелност:
крайморски ветрогон, млечка, морска горчица, пясъчна метличина, вълмо, приморска
люцерна, пясъчен ечемик, пясъчна псама. По-навътре в крайбрежието се срещат глог,
къпина, драка, които представляват преходна растителност към горския пояс.
Пясъчната лилия, която се среща по пясъчната ивица на Аркутино и до устието на
река Ропотамо е терциерен реликт и защитен вид.
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В блатото Аркутино сред водната и блатна растителност включени в Червената
книга или защитени видове са: бяла и жълта, безкоренчеста волфия и блатното кокиче.
Други защитени видове са ефедрата и морския пелин, които са лечебни растения.
В района на община Приморско се срещат приблизително 1120 вида растения.
В този брой не се включват културните растения и плевелите, а само онези, които
са се “заселили” тук по силата на природните закони. Естествената флора на района се
е запазила почти навсякъде (едва 24.76% от площа на общината са земеделски земи).
Дивите растения включват 28 дървесни вида, 16 вида храсти и над 120 вида треви
от общо 58 семейства.
Горите в общината са разположени на площ от 250 368.040 декара или 71.39% от
общата площ. В местността Тополова каба и Дудино растат две вековни дървета на
възраст 370 години, които са обявени за защитени обекти.
В населените места на община Приморско са създадени 10 парка и градини с
обща площ 210 000 квадратни метра, като на 1 човек от общината се пада по 34.03
квадратни метра изкуствено създадена зелена площ. Това е показател, който нарежда
общината на първо място сред общините на Черноморското крайбрежие.
Основната цел на реконструкцията на растителността в тези паркове е да се
разнообрази видовия състав. Подбора на растенията се извършва въз основа на
биологичните им изисквания към условията на местостареене. Акцентирано е върху
екзотични, вечнозелени растителни видове.
През последните години в Приморско и Китен се засаждат и нетрадиционни
видове: палма “Трахикарпус”, маслина, нар, смокиня.
За по-голяма екологична комфортност на новите жилищни квартали, хотели и
почивни станции, декоративната дървесина и храстовидната растителност е така
композирана, че да ги предпазва от шум и прах.
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Д. Животински свят
В Странджанската част на общината
От влечугите се срещат жълтокоремник, балкански гекон, вдлъбнаточел и
леопардов смок, слепок,голям стрелец, смок мишкар, шипоопашата и шипобедрена
костенурка. От бозайниците - дива свиня, сърна, лисица, чакал, дива котка, вълк, сив
хомяк, мишевиден сънливец, белка, златка. Птици - кълвачи, дрозд, синя гарга,
бекасини, сойка, авлига, славей, чинка, кос, грабливи птици.
В Южночерноморска част на общината
По крайбрежните скали се срещат множество безгръбначни - миди,
мамарци, охлюви, морски рак, лигия, специфични насекоми като хирономиди и
хищните мухи. В малките водни басейнчета, образувани по скалите от дъждовна
или морска вода се развиват съобщества от разнообразни безгръбначни, пригодени
за живот в това местообитание. Крайбрежната пясъчна ивица също е населена с
безгръбначни.
Крайбрежните скали се използват за гнездене от белият ангъч и корморана,
скалният гълъб и скалният дрозд, алпийският и черният бързолет, керкенезът.
Направо върху пясъка гнезди морският дъждосвирец, а най-разпространена е
сребристата чайка.
Черноморските езера и блата са орнитологично важни места. Тук гнездят
тръстиковият дрозд, блатното и мочурливо шаварчета, зеленоглавата патица,
сивата патица, лятното бърне, няколко вида чапли, малкият воден бик, блестящият
ибис и лопатаря, черната рибарка и черноглавата чайка. Край сладководните блата се
срещат и белочелата и зеленоногата водни кокошки.
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В Черно море
Фауната на Черно море е около три пъти по-бедна от тази на Средиземно море.
Установени са:
•

около 30 вида зоопланктон;

•

около 650 различни вида червеи;

•

640 вида ракообразни;

•

200 вида мекотели;

•

180 вида риби (140 вида се срещат по Българското крайбрежие);

•

4 вида бозайници - 3 вида делфини и тюлен-монах;

•

150 вида от други таксономични групи.
Около 30% от фауната е със средиземноморски произход. Има реликти от

плиоценския Понтийски басейн.

Е. Защитени територии
В землището на общината се намират следните защитени територии:
Блатото - лиман Алепу (площ от 1667 дка), със статут на природна
забележителност от 1986 г.(орнитологично важно място) и пясъчни дюни "Алепу"
(площ от 120 дка) със статут на природна забележителност от 1994 г. - най- високите
дюни на Балканския полуостров. По тях се среща пясъчна лилия.
Резерват "Ропотамо", обявен през 1992 г. с площ 1000,7 ха, като включва в себе
си съществуващите до този момент резервати "Аркутино" (96,6 ха), "Змийският остров" (1
ха) и "Морски пелин" (14,0 ха), лонгозните гори по р. Ропотамо и част от пясъчната ивица
от устието на р. Ропотамо до моста в местността Калдръм Гечит. По- голямата му част с
площ от 6 289 дка попада в землището на Приморско. В рамките на резервата влизат
природните забележителности: устие на р. Ропотамо и скалното образование Лъвската
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глава. Резерватът има обявена буферна зона с площ 707,7 ха, в границите на която влиза
природната забележителност Маслен нос с площ от 176 дка. За Маслен нос са
характерни скалните образувания и фиордите, той е подслон за колонии на различни
видове прилепи. Обитава се от елен, диво прасе, дива котка и чакал. В миналото е
приютявал колонии на тюлена - монах.
В блатото Аркутино преобладават тръстиката, теснолистният папур, бялата
водна роза, морският болбосхьонус, ежовата главичка и плаващият роголистник.
Срещат се безкоренчеста волфия и блатно кокиче. Влажните зони около р. Ропотамо са
значима междинна станция по Западночерноморския прелетен път на птиците. По него
два пъти в годината преминават пеликани, сиви и момини жерави, орли змияри, патици,
гъски и др. По тази причина резерватът Аркутино е една от четирите влажни зони
охранявани от Рамсарската конвенция. Други редки видове, които гнездят тук са няколко
вида чапли, ням лебед и бухал. От земноводните се срещат няколко вида жаби,
включително и балканската чесновница, която е включена в Червената книга. От влечугите
- черноврата стрелушка, двата вида водни змии и обикновената блатна костенурка. От
бозайниците интересни са видрата и няколко вида прилепи.
На “Змийския остров” напролет могат да се видят големи ята чайки, а по време на
пролетния и есенния прелет много видове спират на острова за почивка и храна. На
острова има популация от рядката полевка на Гюнтер. За острова е характерно
изобилието от кактуси опунция, привнесен вид.
Лонгозните гори на територията на резервата се състоят главно от полски ясен,
полски бряст, черна елша и др. От лианите най-широко разпространени са скрипката,
поветът, гръцкият гърбач и бръшлянът. В подлеса се срещат кавказка иглика,
странджански лопух, битински синчец, черноморска ведрица. По пясъчната ивица се
среща пясъчна лилия.
Поддържан резерват "Водни лилии" с площ 13.6 ха. Местността в старото
корито на р. Ропотамо е обявена за резерват през 1962 г. с цел опазване на голямо
находище на водни лилии и ясенова гора с типичен лонгозен характер.
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Пясъчни дюни "Перла" - заемат площ от 240 дка. Имат статут на природна
забележителност от 1994 г.
Биоразнообразието на община Приморско е по-богато от това на община Царево
и подобно на биоразнообразието на община Созопол. То трябва да бъде запазено не
само заради изчезването на определени видове, но и за да се избегне продуктивността,
причинена от някои недобре функциониращи екосистеми.

Ж. Климат
Климатът на общината се формира под континенталното влияние от север и
запад, Черноморското влияние от изток и Средиземноморското влияние от юг. Други
важни фактори, за формирането на изключително благоприятните климатични условия
са ниската надморска височина и високата лесистост на Странджа планина.
Климатът на общината е умерено континентален с подчертано Черноморско и
Средиземноморско влияние, характерен с мека и къса зима и продължителни и
прохладно лято. При надморска височина средно от 16 – 40 метра, атмосферното
налягане се движи от 712 до 783 мм.
Средната температура за територията на общината през последните 10 години е
13.4° С, а годишната амплитуда в района е една от най-ниските в страната - 19°С.
Обикновено пролетта настъпва в общината 20 – 25 дни по-рано от другите райони в
страната. Средната температура за месец април е 10.7° С, като голяма част от дните
през този месец са с температура от 11 - 16°С.
Лятото е слънчево и топло с освежаващ вятър през деня и сравнителни високи
нощни температури. Средната юлска температура е 24°С, при средно 1 – 2 дни от
месеца с температура по-ниска от 20°С и 5 – 6 дни с температура по-висока от 25°С.
Максималните температури рядко надвишават 32 - 33°С.
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Есента е значително по-топла от пролетта, което позволява да се удължи
туристическия сезон. Средната температура през месец октомври е 16°С. През месец
ноември се наблюдава задържане на температурата над 10°С до втората десетдневка
на месеца, а над 5°С е температурата до средата на месец декември.
Независимо, че зимите в общината са меки и къси, местното население помни и
опустошителни и мразовити зими като тези през 1918, 1928 и 1929 г., когато снежната
покривка достига 120 см., температурата пада до -35°С и морето замръзва на
километър навътре.
Господстващите ветрове в общината по местни названия са: югът – топъл и
силен вятър, който духа откъм Беломорието, топи снеговете и предизвиква
наводнения; бялъс – топъл, опустошителен вятър, който духа откъм Мраморно море,
изсушава почвата през ранната пролет и пречи на посевите; морскиет – бриз, влажен
източен вятър, който през лятото непрекъснато духа през деня от морето към сушата, а
през нощта, в обратна посока; йесникът – североизточен вятър, който разкъсва
облаците, прогонва мъглите и времето се изяснява; горнйе – е силен, студен западен
вятър и пурйас – студен северен вятър, който духа през зимата.
Валежите имат есенно – зимен максимум и летен минимум, като годишната им
стойност е 500 литра на квадратен метър. Снежната покривка е краткотрайна със
средна продължителност 15 – 17 дни и дебелина 5 – 10 см.
От месец май до месец октомври има слънцегреене с продължителност 1700
слънчеви часа.
Неблагоприятни са силните дъждовни и гръмотевични бури в края на летния
сезон, обикновено в края на месеците август и септември.
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3. Структура на територията на общината

Според данните от Баланса на територията на общината към 31.12.2003 година
отразени в таблица 1, структурата на територията на община Приморско е
изключително ценна и природосъобразна.
Наличието на 98.04% от територията на общината на гори, земеделска земя,
води и водни площи спомага за рентабилното развитие на:
1. Туризмът, с всичките му разновидности: морски, селски туризъм,
екотуризъм,

спортен

туризъм,

както

и

на

морелечението,

хотелиерството и на почивното дело;
2. Развитие на лесничейството, възраждане на горите, добив на дървен
материал и дървопреработване;
3. Развитие на екологично земеделие и на пасбищно животновъдство;
4. Отглеждане и преработване на билки, гъби, етерични култури и
диворастящи плодове;
5. Създаване на малки предприятия, с които да се затвори цикъла
“Производство на мляко – преработка на млякото в млечни
продукти”, “дърводобив – дървопреработване”, и “производство на
месо – преработка на месо”;
6. Сертифициране на нови защитени територии и горски видове.
Поставяне на национална и международна маркировка в защитените
територии;
7. Собствен добив на инертни материали, без да се наруши екологичното
равновесие.
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Таблица 1
СТРУКТУРА
на територията на община Приморско към
31.12.2003 г.

№

ВИД ТЕРИТОРИЯ

Площ в

Площ в % от

дка

общата площ

1

Земеделски земи

86 834.687

24.76

2

Горски територии

250 368.040

71.39

3

Урбанизирани територии

5 781.762

1.64

4

Водни течения и водни площи

6 613.517

1.89

5

Инфраструктура

1 095.598

0.32

6

Обща площ на видовете

350 693.580

100%

територии
*Забележка: Към общата площ се включват още 14 декара без код за видове територия.
С тях площа на общината става 350 707 декара.
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Таблица 2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на земеделските територии на общината по селища

№

СЕЛИЩЕ

Площ в
дка

1

гр. Приморско

12 730.747

2

с. Китен

3 669.314

3

с. Ново Паничарево

26 962.641

4

с. Ясна поляна

15 718.537

5

с. Веселие

22 457.392

6

с.Писменово

5 296.056

7

Общо за общината

86 834.687
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Таблица 3
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на горските територии на общината по селища

№

СЕЛИЩЕ

Площ в
дка

1

гр. Приморско

51 375.776

2

с. Китен

11 646.491

3

с. Ново Паничарево

64 004.524

4

с. Ясна поляна

37 848.645

5

с. Веселие

37 046.874

6

с.Писменово

48 445.742

7

Общо за общината

250 368.040
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Таблица 4
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на урбанизираните територии на общината по селища

№

СЕЛИЩЕ

Площ в
дка

1

гр. Приморско

2 580.321

2

с. Китен

1 454.771

3

с. Ново Паничарево

495.062

4

с. Ясна поляна

489.301

5

с. Веселие

557.618

6

с.Писменово

204.689

7

Обща площ за общината

5 781.762
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Таблица 5
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на водните площи в общината по селища

№

СЕЛИЩЕ

Площ в
дка

1

гр. Приморско

1 863.104

2

с. Китен

3

с. Ново Паничарево

2 068.191

4

с. Ясна поляна

1 533.970

5

с. Веселие

924.758

6

с.Писменово

62.577

7

Обща площ за общината

160.917

6 613.517
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Таблица 6
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на площите за инфраструктура в общината по селища

№

СЕЛИЩЕ

Площ в
дка

1

гр. Приморско

482.215

2

с. Китен

150.383

3

с. Ново Паничарево

143.616

4

с. Ясна поляна

196.707

5

с. Веселие

79.464

6

с.Писменово

43.213

7

Обща площ за общината

1 095.598
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Нашата стопанско – географска оценка на природно – географските условия,
ресурсите и структурата на територията на общината е следната:
•

Най-ценните природни ресурси, които могат да имат ефект върху понататъшното икономическо развитие на общината са – прекрасните
плажове, горския фонд, водното богатство, природните

резервати,

историческите и географски забележителности , минералния извор и
дивечовото богатство.
•

Важен естествен ресурс с икономическа значимост е наличието на
обработваема земя;

•

Сериозен

резерв

за

получаване

доходи

на

хората

са

билките,

диворастящите плодове, гъбите.

4. Демографско състояние и развитие
Населението на община Приморско наброява към 03.02.2004 година – 6315
души, от които 3202 души са мъже 3113 души са жени.
В град Приморско живеят 2895 души. От селата в общината най-голямо е
населението на село Китен – 948 души, а най-малко на село Писменово – 252 души. В
останалите села на общината живеят: в село Ново Паничарево – 867 души, в село Ясна
поляна – 679 души и в село Веселие – 674 души.
По етнически признак, населението на общината има следната структура:
5 573 души (88.25%) са българи, 520 души (8.47%) са роми и 42 души (3.28%) са турци.
Образователната структура на населението от общината има следния вид:
С висше образование са 189 души (2.9%), с полувисше образование са 289 души
(4.5%), със средно образование са 1926 души (30.5%), с основно образование са 1672
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души (26.4%), с начално образование са 1360 души (21.5%), с под начално образование
са 468 души (7.4%) и деца под 7 години са 411 души (6.6%).
Населението на община Приморско играе важна роля във формирането на
териториално – стопанския комплекс на региона. В демографския потенциал на
общината настъпват известни изменения, породени от политически, икономически и
социални причини. За разлика от други общини в България и в Бургаска област, тук те
не са така остри и върху тях успешно се влияе от страна на общинското ръководство,
доколкото това позволяват финансовите му възможности.
Независимо от наличието на отрицателен естествен прираст на населението на
общината, през периода 2002 – 2004 г. се забелязва известна стабилизация по този
показател, което личи и от броя на населението през тези години: 5968 души, 6171
души и 6315 души.
Това се дължи не само на механичен прираст, но и на увеличаване на
раждаемостта и намаляване на смъртността.
Делът на населението под трудоспособна възраст е 1190 души или 18.8%, на
населението на трудоспособна възраст е 3706 души (58.6%) и на населението над
трудоспособна възраст е 1419 души (22.6%).
Ако сравним посочените данни с тези от 2002. и тези от 2003 г. ще видим, че
броят на населението под трудоспособна възраст се е увеличило с 39 спрямо 2002 г. и с
17 спрямо 2003 г. Това също е една благоприятна тенденция.
Делът на градското население спрямо общото, показател характеризиращ
степента на урбанизация за община Приморско е 45.8% - показател, който дава облика
на общината: нормално развита селска община с изявен градски център.
Образователната структура също е благоприятна за развитието на общината.
Броя на висшистите, полувисшистите и среднистите е 2404 (37.9%), а на завършилите
основни образование 1672 (26.4%).
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За сега буди тревога, отпадането от образователната система на около 30% от
ромите и 10% от българите, живеещи в общината.
Когато говорим за демографския проблем в общината, не може да отминем две
опасности, които го застрашават.
Става дума за:
а) Ниската раждаемост;
б) Застаряването на населението с бързи темпове.
Първата опасност може реално да доведе до обезлюдяване на село Писменово в
близките 10 – 15 години, а втората ще предизвика проблеми свързани със здравното
осигуряване на старите хора и рязко намаляване на тяхното участие в икономиката на
общината.

Таблица 7
Динамика и структура на населението на община Приморско
през периода 2001 – 2004 г.

№

Населено Място

2001

2002

2003

03.02.2004

2 858

2 899

2 858

2 895

1

гр. Приморско

2

с. Китен

920

929

949

948

3

с. Ново Паничарево

836

839

841

867

4

с. Ясна поляна

635

639

656

679

5

с. Веселие

-

532

619

674

6

с.Писменово

137

130

248

252

7

Общо

5386

5 968

6 171

6 315
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Таблица 8
Брой на населението на община Приморско
по настоящ адрес и възраст към 03.02.2004 г.

№

Населено Място

Всичко

Под

На

Над

трудоспособна

трудоспособна

възраст

възраст

възраст

2 895

588

1 879

428

население трудоспособна
1

гр. Приморско

2

с. Китен

948

179

615

156

3

с. Ново Паничарево

867

216

421

230

4

с. Ясна поляна

679

82

327

270

5

с. Веселие

674

84

324

266

6

с.Писменово

252

41

140

71

7

Общо

6 315

1 190

3 706

1 419
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Таблица 9
Брой на населението на община Приморско
по настоящ адрес и пол към 03.02.2004 г.

№

Населено място

Всичко

Мъже

Жени

2 895

1 492

1 403

население
1

гр. Приморско

2

с. Китен

948

489

459

3

с. Ново Паничарево

867

420

447

4

с. Ясна поляна

679

325

354

5

с. Веселие

674

338

336

6

с.Писменово

252

138

114

7

Общо

6 315

3 202

3 113
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Има нещо специфично и различно в народопсихологията на хората от община
Приморско, в сравнение с тази на сънародниците ни от други краища на България.
Тези различия са формирани под влияние на цялостната историческа, икономическа и
социална среда, бит традиции и начин на живот.
Хората от този край са твърде земни, прагматични и носят в себе си един здрав
и полезен своеобразен консерватизъм и ст. Може би именно поради това, те са успели
да съхранят до голяма степен своята самобитност и специфика и да го съчетаят с
модерно мислене и усет за перспектива.
Характерно за хората от този край е техния подчертан скептицизъм. Въпросът е,
дали това е слабост или сила, качество или недостатък. Нали само информираният и
интелигентен човек е скептичен и не търпи празни приказки. Скептичният човек е
реалния човек. Когато той открие качества у своя ръководител и се убеди в тях, той
остава трайно привързан и спечелен за дадена кауза.
И още един щрих от народопсихологията на приморчани. Става дума за
следното: ако за българите като цяло е характерно това, че те поставят образованието
на техните деца, като първостепенна ценност, то за приморчани, подобно на техните
деди – странджанските възрожденци, образованието е абсолютна ценност и
задължително условие за просперитет.
За да завършим с някои особености в характера и поведението на приморчани,
ще посочим, че добрите резултати в развитието на доброволно създадената от тях
община са изградили у тях особено самочувствие и чувство на гордост.
Красноречиво доказателство за това е ниския процент на миграция от
Приморско навън, от големия брой студенти, които след завършване на висшето си
образование се връщат в общината. Преобладаващата част от младите хора на
Приморско свързват своите жизнени планове и перспективи със своя град и своята
община.
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5. Урбанистично развитие, селищна мрежа и
техническа инфраструктура

Селищната мрежа в община Приморско е представена от един град – център на
общината и пет села. Тя може да бъде определена като добре балансирана с
равномерно разположени върху територията населени места, добре обвързани с града
(центъра на общината).
Характерът на общината е селскостопански с нормално изявен градски център.
В селскостопанския характер на общината, при наличието на град- център, изявен като
национален морски курорт, може да се открият определени преимущества и
ориентири, които в европейската устройствена практика са предмет на особено
внимание.
Урбанизираните територии в община Приморско заемат площ от 5 781.762
декара, която се разпределя така:

Населени места

3 836

Складови зони

25 декара

Курортни комплекси

610
*тук не се включват комплексите построени върху
държавна земя

Застроени обекти извън
населените места

1 040 декара

Гробища и селищни
паркове

270

Населението в общината разполага с 2 300 жилища, които са с 8 684 стаи (тук не
се включват хотелите, къмпингите и хижите). Жилищата с размер до 29 квадратни
метра съставляват 7.9% от общия брой на жилищата. Тези с размер от 30 – 59
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квадратни метра са 26.5%. От 60 – 89 квадратни метра са - 49.2% и тези с площ над 90
квадратни метра са 16.4%.
В град Приморско и с. Китен почти 100% от жилищата са със стоманобетонна
конструкция и са строени по съвременни технологии. В селата близо 80% от жилищата
са с гредоред.
Като цяло надеждността на жилищата е много добра и през следващите 30
години, жителите на общината, могат да разчитат на тях.
През периода 1997 – 2003 година се забелязва истински “бум” на
строителството във всички села на общината.
Плановото обезпечаване на град Приморско и селата на общината е добро. От
1998 година град Приморско има кадастрален план в цифров вид, който е частично
одобрен през 1999 година. В останалата част на града е в сила регулационния план от
1962 година и застроителния план от 1970 година.
Село Китен има нов кадастрален план в цифров вид – 2000-та година. Северната
и Североизточна част на Китен имат устройствени планове утвърдени през 2002 и 2003
година. За останалите части от селото е валиден застроителния план от 1970 година.
Планът на село Писменово е от 1983 година, но за местността “Лозята” е
разработен нов план през 1999 година.
Планът на село Ясна поляна е от 1985 година, на село Ново Паничарево от 1982
година, като за зоната по параграф 4 е разработен нов план през 2000 - та година.
Планът на село Веселие е от 1983 година. След създаването на Агенцията по
кадастъра през 2002 година, осъвременяването на плановете на населените места влиза
в техните пълномощия.
Водоснабдяването на община Приморско се осъществява от язовирите “Ясна
поляна” и “Ново Паничарево”. Тези два водоизточника осигуряват питейното
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водоснабдяване на всички Черноморски общини на юг от Бургас. Водопроводната
мрежа в Приморско и Китен е от съвременен тип – железни и пластмасови тръби. В
селата все още преобладават етернитовите тръби, които периодично ще бъдат
заменяни с пластмасови.
В общината има изградена пречиствателна станция от механично – биологичен
тип за отпадъчните води. В град Приморско и село Китен е изградена канализационна
система смесен тип. В селата Писменово, Ново Паничарево, Ясна поляна и Веселие
всяка година се изграждат по 2 – 3 километра канализационна мрежа.
Необходимо е да се завърши водоснабдяването в новите квартали, да се
извърши цялостно обновление и реконструкция на амортизираната водопроводна
мрежа и да се доизгради канализационната мрежа в селата.
Състоянието на уличното осветление е добро. Правилно е решението на кмета и
на Общинския съвет, да се премине към енергоспестяващи осветителни тела.
Захранването на общината с електрическа енергия става от Националната
електропреносна мрежа посредством две подстанции с мощност 400 и 120 кВ.
Общината все още не разполага с необходимите трансформаторни постове,
съответстващи на нуждите на потребителите.
Техническото ниво на вътрешната кабелна мрежа в някои от селата е
незадоволително, тъй като електрическите кабели са монтирани преди 30 години и са с
малка квадратура и мощност.
Гръбнакът на съобщителната инфраструктура в общината са 5 – те пощи. В
експлоатация са телефонни цифрови централи. Качеството на връзките е на
сравнително добро ниво. Броят на служебните и бизнес телефони в общината е 401, а
на частните е 1907 телефона. Общия брой на телефонните постове е 2 308. От тази
цифра се вижда, че почти всеки трети жител на общината има телефон.
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Съществуват проблеми с навременните пощенски услуги в някои от по-малките
населени места.
В общината има покритие на всички мобилни оператори.
Броят на общинските пътища е 13, а дължината им е 51 километра. Дължината
на уличната мрежа в град Приморско е 21 километра, а на село Китен - 10.5 километра.
Само през последните 4 години с 40% е нараснала дължината на асфалтираните улици
и с 30% на тротоарите на територията на град Приморско и селата. От ремонт и
реконструкция се нуждае част от уличната настилка в Приморско – Китен и
Приморско – Писменово и Приморско – Ясна поляна и Ново Паничарево. Би могло да
се помисли и за изграждане на воден път Приморско – Бургас, който до 1945 година е
бил традиционен за региона.
Дейностите

по

чистотата,

хигиенизирането

и

благоустройството

са

организирани добре от общината. Предстои въвеждането на разделното събиране на
отпадъците и преработката на твърди отпадъци.

6. Процеси и тенденции в социалната сфера –
трудовата заетост, социално подпомагане,
здравеопазване и култура

В община Приморско равнището на безработицата, измерено към 31.12.2003
година е 3% от икономическо активното население. Официално регистрираните
безработни са 109 човека. През активния летен сезон нивото на безработица
практически пада до 1%. В град Приморско и село Китен се наблюдава и следното
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явление през летния сезон –около 800 – 1 000 души от цялата страна работят като
обслужващ персонал в хотелите, ресторантите, плажовете и търговските заведения.
58 от регистрираните безработни са мъже и 51 са жени.
По критерият образование, структурата на безработните изглежда така: с висше
образование – 1 човек, с полувисше образование 3 – ма души, със средно образование
– 32 души и с начално и подначално – 73 души. По професионален признак
безработните се разпределят на: безработни с работническа професия – 12 души,
специалисти – 6 и без специалност 91 души. По възраст структурата на безработните
лица е следната: до 29 години – 62 души, от 30- 44 години са 39 души и от 45 – 49 са 8
души.
От горните данни могат да се направят следните изводи:
•

Преобладават безработните с начално и подначално образование – 79.5% от
безработните;

•

Преобладават безработните без специалност – 99.1% от безработните

•

Най-много безработни има сред младите хора до 29 години – 67.5% от
безработните.
По-значима форма за временно преодоляване на безработицата в общината

е работата по проекти от Националната програма “От социално подпомагане към
трудова заетост”. Чрез тях труда на безработните се използва за благоустрояване,
общинско строителство, озеленяване, работа в лесничейството и на други места. По
програма на Бюрото по труда 2 –ма човека са заминали на работа в чужбина като
готвачи.По програмата “личен асистент” е ангажиран един човек.
Социалното подпомогнати в община Приморско през 2003 година са 345
души. От които 42- ма са получавали месечно социално подпомагане, 224 души са
получили помощи за твърдо гориво и 79 души помощи за инвалиди.
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В общината е изградена самостоятелна социална дейност, независима от
тази на държавата. Обект на подпомагане са възрастните хора над 70 години, които
получават от 70 – 85 лева, в зависимост от техните нужди и децата от 1 – 3 годишна
възраст, които получават безплатна храна от млечните кухни.
През миналата година 200 човека са получили парична помощ. Очаква се
тази година техния брой да нарасне с 30%.
Отделно от това, общината периодично организира дарителски кампании в
полза на възрастните хора.
Като успешна може да се оцени и работата на социалния патронаж.
Общинската система на здравеопазване включва следните елементи:
1. Град Приморско:
•

Две групови амбулаторни лекарски практики;

•

Диагностично – консултативен център;

•

Център за спешна медицинска помощ;

•

1 общинска и 4 частни аптеки;

•

2 стоматологични кабинета.

2. Село Китен:
•

Един общопрактикуващ личен лекар;

•

Един стоматологичен кабинет;

•

Една аптека – частна.

3. Село Ясна поляна:
•

Един общопрактикуващ личен лекар;

•

Една аптека – частна.
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4. Село Веселие:
•

Един общопрактикуващ личен лекар;

•

Един стоматологичен кабинет;

•

Аптека – няма.

5. Село Ново Паничарево:
•

Един общопрактикуващ личен лекар;

•

Една аптека – частна.

6. Село Писменово – обслужва се от лекари от град Приморско.
На територията на общината се намира и Дом за възрастни с физически
увреждания – 51 човека.
Кухните на социален патронаж са разположени така:
Една кухня за социален патронаж има в село Веселие и в още 5 населени места –
Приморско, Ново Паничарево, Ясна поляна, Веселие и Китен. Има млечни кухни за
децата на възраст от 1 – 3 години.
Основните дейности, които извършват лекарите, водещи личните медицински
практики са: диагностика, доболнично лечение и рехабилитация на болни, наблюдение
на бременни жени, хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика и
ранно откриване на заболявания, укрепване и опазване здравето на хората.
Като се има предвид застарялото население в селата и многобройните болести
от които страдат хората, лекарите, фелдшерите, сестрите, лаборантите и останалия
медицински персонал извършват истински ежедневен подвиг в опазване здравето и
живота на гражданите. Затова много са думите на благодарност от страна на
гражданите към личните лекари и тези, които работят в Диагностично –
консултативния център и Центъра за спешна медицинска помощ.
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В общината функционират три учебни заведения - едно средно образователно
училище СОУ в гр. Приморско, едно основно училище в село Ново Паничарево и едно
начално училище в село Китен.
Съществуват шест детски градини. В село Писменово няма учебно заведение
и детска градина. Учениците от това село учат в Приморско. Учениците от с. Ясна
поляна и с. Веселие учат в Приморско.
•

Учебните заведения в общината са:
СОУ - "Н.Й.Вапцаров" в Приморско;
ОУ - "Христо Ботев" в с. Ново Паничарево;
НУ "Любен Каравелов" в с. Китен.
Общо в тях се учат 686 ученика.

•

Детските градини са 6; 2 в гр.Приморско, ЦДГ- с. Ново Паничарево,
ЦДГ - с.Ясна поляна, с. Китен - ЦДГ "Пролет" и
ЦДГ- с. Веселие, които се посещават от 209 деца.

Училищата са общинска собственост; сградите са амортизирани и се нуждаят от
основен ремонт, извършват се само текущи ремонти. В Ново Паничарево по-големия
проблем е приобщаването на преобладаващата ромска общност към образователните
ценности. В семействата се говори на цигански, родителите не оказват подкрепа на
учителите. Въпреки това 100 % от децата, подлежащи на задължително обучение са
обхванати през последните две учебни години, налице са и голям брой отпаднали от
учебния процес деца, особено от ромски произход. В Ново Паничарево, са въведени
под формата на СИП (свободно избираем предмет) допълнителни извънкласни
занимания по математика, певчески хор, краезнание. Най-успешно се развива
училището в Приморско, където освен предпрофесионалната подготовка е въведено
изучаване на английски от I- ви клас (през 98/99г.), като през 99/00 е оборудван и открит
напълно съвременен кабинет за чуждоезиково обучение. Въведен е предмета "Религия".
През 98/99 г. е издаден първи брой на училищен вестник "Вълни".
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•

Профили

нa

обучението

-

главно

икономически

предвид

туристическата ориентация на региона. В СОУ "Н.Й.Вапцаров" - фирмена
администрация, засилено чуждоезично обучение, паралелка "Мениджмънт
в хотелиерството".
•

Структура

на

търсените

специалности

са свързани с развитието на туризма,

-

търсените

специалности

опазването на околната среда,

дървопреработвателна промишленост (лесотехнически), и риболова.
•

Предстои и откриването на филиал на Тракийския университет в гр. Приморско по
специалността “Мениджмънт на туризма”
Културата е неотменима характеристика на миналото и на съвременния облик

на община Приморско. Животът и делото на десетки видни български книжовници и
революционери от Възрожденския и предосвободителния период от Странджанския край и
Източна Тракия, позволяват селищата от общината да станат люлка на родолюбиви и
просветни идеи, а живеещите в тях хора да имат гордост и самочувствие, че са носители на
значими идеи и културни традиции.
На територията на община Приморско функционират следните културни
институции: 7 читалища и 5 библиотеки с 28 350 книги. Читалищата са седем, тъй като в
село Ясна поляна са регистрирани две читалища. В село Ясна поляна има и музейна сбирка
посветена на създадената през 1906 г. Толстоистка колония, както и на идеите на Лев
Николаевич Толстой.
Културната дейност в община Приморско, както и в преобладаващата част пт
малките общини в България е организирана предимно на базата на художествената
самодейност. В общината функционират 26 състава за художествена самодейност.
Голяма популярност и много почитатели има фолклорния ансамбъл
“Приморско”, детския танцов състав “Приморче”, битовата група за автентичен фолклор
“Ново Паничарево” , танцовия състав “Китен”, групата за автентично пеене – село Ясна
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поляна, фолклорни състави от село Писменово, село Китен, село Ново Паничарево, село
Веселие.
Община Приморско има много богат културен календар. Само през 2003 година
Приморско е бил домакин на 130 културни прояви. На хората от община Приморско са
гостували: Джаз балет от Русия, Цирк “Арена”, Цирк “Арлекино”, Ансамбъл за песни и
танци Ниш (Сърбия и Черна гора), Танцови състави от Чепеларе. Гостували са също
певците Руши Видинлиев, Веселин Маринов, Богдан Томов, изнесен е концерт спектакъл
на Мими Иванова, Тодор Колев, Развигор Попов, Тони Димитрова, Стефан Диомов и група
“Горещ пясък”.
В общината има десетки исторически и културни паметници. Организират се
много културни празници и се тачат народните традиции.
•

Исторически и културни паметници

- долмени - мегалитни паметници
- останки от древните крепости Азене /Ранули/ и Урдовиза;
- църквата "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Приморско;
- параклис "Св. Св. Константин и Елена" в гр. Приморско;
- параклис "Успение Богородично" в с. Китен;
- музейна сбирка "Българската Ясна поляна" в читалище "Лев Н. Толстой" в с. Ясна
поляна;
- международен симпозиум по скулптура в дърво и пластично и визуално изкуство в с.
Ясна поляна;
- църква "Св. Богородица" в с. Ясна поляна;
- църква "Св. Троица" в с. Ново Паничарево;
- параклис "Св. Троица" в с. Ново Паничарево;
- църква "Св. Димитър" в с. Писменово;
- параклис "Боже име" в с. Писменово;
- църква – “Св. Пророк Илия” – с.Веселие.
По-подробно ще се спрем на стария параклис “Света Петка”, който според нас може да
се превърне в естествен център за поклонически туризъм.
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Между река Ропотамо и “Перла” се намира тих и красив залив наречен “Света
Параскева”. Той е вдълбан като тунел между скалистите “Маслен нос” и нос “Куракя”.
Полускрити от дърветата на трийсетина метра от брега се намират руините на стар
параклис наречен “Света Петка”. Поклонниците, които идват в параклиса вярват че в
него има необикновена лечебна сила и оставят в него свои вещи, които вземат при
повторното си идване. В каменните ниши те отправят и поставят към Света Петка
послания за вяра, обич, зов за помощ или благодарност. Дарове за признателност се
принасят и край периодично пресъхващия извор “Свети Просветители”, чийто води
лекуват заболявания от различен характер.
Съдбата на параклиса е трудно изяснима, тъй като той не е споменаван в никакви
писмени източници. Останките които съществуват досега, датират от XVIII век.
Възможно е, тези съоръжения да са свързани с едно по-ранно култово място и спомена
за него да е накарал моряците или пътуващите морски хора да изградят параклис,
който те са нарекли Света Петка.
•

Културни събития, празници и традиции

- 6 януари - Йорданов ден;
- 24 май - празник на гр. Приморско;
- 14 и 15 юни - Петдесятница - празник на с. Ново Паничарево;
- 2 август Св. Илия - празник на с. Писменово;
- 2 и 3 август - празник на с. Веселие;
- З юни - Св. Св. Константин и Елена - нестинарски игри и празник на с. Ясна поляна;
- през Сирната неделя - кукерски игри;
- организират се Нептунови вечери и концерти в летния театър в ММЦ;
- Лазаров ден
- Спасов ден - празник на с. Китен;
- 6 декември - Никулден - Ден на рибаря;
- Международен турнир по подводен риболов за купата "Сребърна амфора" - ежегоден;
- Международен детски фолклорен фестивал в гр. Приморско и с. Китен;
- Честване на Еньов ден - 7 юни;
- Св. Богородица - 15 август.
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•

Църковно - религиозни обреди и обичаи:
Йордановден, Трифон Зарезан, Лазаров ден, Цветница, Великден, Гергьовден,

Св.св. Константин и Елена, Св. Илия, Никулден, Игнажден и Коледа. За тези празници
се организират ежегодно културни изяви, изложби, всеобщи веселия.
Спортът в община Приморско е обект на специално внимание от страна на кмета и
на Общинския съвет. Отборът по волейбол заема години наред 2 място в състезанията от
Републиканската лига. Футболните отбори на Приморско и село Китен се представят
успешно в регионалната група.
В училищата на общината спортът се използва за укрепване на здравето на
учениците. Извършена е реконструкция на физкултурния салон в СОУ “Никола Вапцаров”,
където се очаква да гостуват отбори от страната и чужбина.
На територията на общината има 4 църкви и 9 параклиса. Проучването ни показва, че
напоследък се засилва интереса на гражданите от община Приморско към източно
православното християнско вероизповедание, което е непознато за другите общини в
региона.
Българската божия църква има известни влияние сред част от ромското население в
село Ново Паничарево.
Забелязва се стремеж у много краеведи: историци, учители да посвещават своите
изследвания на историята на селата от общината, на нейната флора и фауна.
На съвременния етап от развитието на общината е необходимо да се реализират
мерки по:
•

Издигане ролята на читалищата в обогатяване културния и духовен живот на
хората;
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•

Създаване на историко-етнографски музей в Приморско и на етнографски
експозиции в селата, като основа на културно-исторически продукт, който ще
бъде гръбнакът на културно-историческия, селски екотуризъм;

•

Разширяване

участието

на

самодейните

колективи

в

национални

и

международни фестивали

7. Състояние на икономиката и на околната среда
А. Икономика
Туризмът и търговията играят основна роля в икономиката на общината.
Независимо, че дейностите в тези отрасли са съсредоточени главно в град Приморско и
село Китен, то през последните 3 – 4 години се забелязва разширяване на техния обсег
и в селата на общината: Ново Паничарево, Ясна поляна, Писменово и Веселие.
1. Община Приморско развива летен рекреационен туризъм, за който има много
благоприятни възможности. Освен тази традиционна форма на туризъм,
условията в общината позволяват развитието на алтернативни видове туризъм:
•

Водни спортове – гмуркане, подводен риболов, яхт – туризъм;

•

Екскурзии до близките села: посещение на българска къща, дегустация
на вино, среша с обикновени хора;

•

По-активно включване на местния фолклор в туристическите програми;

•

Организиране на пикници и разходки с лодки;

•

Ученически ваканции и излети;

•

Конгресни прояви, симпозиуми, бианалета, фестивали;

•

Национални и международни яхтени програми.
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В близко време с помощта и участието на Регионалния исторически музей –
Бургас, предстои да бъде даден силен тласък на селския, поклонническия и
екотуризма.
Туризмът в община Приморско, дотолкова се е утвърдил като име, условия и
възможности сред българи и чужденци, че е станал емблематичен не само за общината,
но и за страната.
Отрасълът “Туризъм” осигурява поминък за близо 69% от работещите на
територията на общината.
Фирмите, които се занимават с туризъм и туристически услуги са предимно
частни. Те са обединени в местна туристическа организация – Съвет по туризма.
Политиката на община Приморско в областта на туризма е насочена към:
•

Насърчаване развитието и разрастването на туризма;

•

Популяризиране на туризма;

•

Осигуряване на равноправен достъп на местните хора, гостите –
българи и чужденци до туристическите обекти, природни дадености
и на услугите, свързани с туризма;

•

Опазване на природните дадености и на културно-историческо
богатство;

•

Популяризиране на търговските интереси на общината чрез
поощряване и подпомагане провеждането на фестивали, празници,
симпозиуми с местен, национален и международен характер;

•

Осигуряване безопасността и сигурността на туристите и гостите и
тяхното здравно осигуряване;

•

Приемане периодични на оценка за съществуващата туристическа
база и услуги и на мерки за тяхното подобряване.
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Курортните селища Приморско и Китен разполагат с леглова база от 70
330 легла (към 31.12.2003 г.) които се разпределят както следва:

Брой на леглата в хотели

10 956

Брой на леглата в къмпинги

2 742

Брой на леглата в бунгала

420

Брой на леглата в семейни пансионати

395

Брой на леглата в частни квартири

42 217

Брой на леглата в почивни станции, повечето от които 13 600
са приватизирани
Към тази леглова база бихме прибавили и 150–те легла в хотели и къщи за
селски туризъм в селата на общината и така общия брой на леглата става
70 480 легла.
Хотелите в Приморско и Китен осигуряват почти 100% заетост в периода 10
юни до 15 септември, което е една от причините, повечето от тях да работят с
туристически агенции и туроператори.
В Китен е изграден санаториум за болни от затлъстяване към Министерството
на здравеопазването, който е приватизиран през 2000-та година и има капацитет – 200
легла.
През 2001 година през община Приморско са преминали 769 000 туристи и
летовници, през 2002 година – 890 000 души, през 2003 година – 1 435 000, което е
повече с 10% от броя на туристите и летовници в община Созопол и с около 30%
повече от гостуващите туристи и летовници в община Царево. Очакванията са през
2004 година броят на туристите и летовниците да достигне цифрата 1 600 000 – 1 800
000 души и общината има готовност за тяхното посрещане.
Освен столовете към почивните станции в Приморско, Китен и останалите
селища има голям брой заведения за обществено хранене и развлечение. Това са
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ресторанти, пицарии, заведения за бързо хранене, механи, бирарии, сладкарници и
кафенета. Техния брой в Приморско и Китен вече надвишава цифрата 250, някои от
които работят само сезонно.
Основния дял се пада на ресторантите, те са приблизително 60% от тях.
По протежение на главните улици в Приморско и Китен почти всеки приземен
етаж от къща или двор са превърнати в семейни ресторанти, кафета, бистра или
коктейл барове.
Голяма част от ресторантите предлагат предимно ястия от българската
национална кухня, рибни и морски специалитети и деликатеси.
В Приморско и Китен има атракционни заведения:
•

Дискотеки;

•

Лунапарк;

•

Салон за компютърни игри и интернет кубове – кафета;

•

Летни кина и театър;

В курортите Приморско и Китен се предлагат и допълнителни туристически услуги
като ловен туризъм, екскурзии до резерват “Ропотамо” и до парк “Странджа”,
посещения на селата Писменово и Ясна поляна, екскурзии до Истанбул (Турция) и др.
В Приморско и Китен през последните 5 години се утвърждава интересен
феномен – “работния туризъм”. Стотици българи от вътрешността на страната идват в
общината, за да изкарат своята лятна почивка и да заработят пари като: спасители,
бармани, сервитьори, кухненски работници, продавачи и съдържатели на сезонни
заведения.
Независимо, че туризмът в общината е на много високо ниво, все още има някои
пречки към неговото утвърждаване като наистина Европейски туризъм и повишаване
на неговия дял в икономиката на общината. Става дума за 9-те плажа (плажни ивици),
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които се стопанисват от концесионери. Нашата оценка е, че тяхното стопанисване и
поддръжка не е задоволително

и е определено в дисонанс с усилията на кмета,

заместник кмета и Общинския съвет в това направление.
Централна задача на Общинския съвет и кметската управа е опазването и
оптималното опазване на общинската собственост, разширяване на нейните мащаби
като гаранция за изпълнението на план на общината.
Това най-добре се вижда от постигнатите резултати в дейността на общинските
фирми и тези, в които общината има дялово участие:
1. “Търговия “ ЕООД – 100% общинско участие;
2. “Приморско Енержи” ООД – 50% общинско участие;
3. “ДКЦ” ЕООД – 100% общинско участие;
4. “Спортни имоти” Приморско АД – 30% общинско участие;
5. “Робинзон бийч” АД – 30% общинско участие.
Формулата за успешното управление не само на общинските предприятия,
но за сътрудничество с частните фирми не е тайна за никого в общината.
Ежедневно се търсят допълнителни собствени приходи и частни инвеститори.
Общината получава 15% за благоустрояване на общината от всички частни
предприемачи, които искат да строят на нейна територия.
Другият начин е създаване на смесени дружества, в които общината участва
винаги с 51%.
Успешно се развива сътрудничеството на общината с такива дружества като
“Винпром” – Търговище”, “Албена Инвест” и още много други фирми.
Желанието на общината да бъде концесионер не е продиктувано само от
печалбата, а и от това, че частните фирми не се грижат добре за чистотата и
опазване на околната среда.
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Общината се стреми да превърне селата в привлекателен център за средните
и малки екологични чисти предприятия и да затвори цикъла “производство –
преработка”. Пример за подобна дейност са мандрата за производство на мляко и
цехът за полуготови храни в село Веселие, както и предстоящото строителство на
предприятие за дървопреработване.
Мандрата в село Веселие има вече сертификат за износ на продукцията си в
Европейския съюз.
В община Приморско успешно е финализиран процесът по връщане на
земеделските земи и горите, което представлява важна стъпка в провеждането на
поземлената реформа. Текат последните процедури и съдебни спорове по
окончателно възстановяване на собствеността на гражданите и общината.
Съществуващите почвено климатични условия са благоприятни за
развитието на животновъдството, растениевъдството и овощарството.
Сега на територията на общината се отглеждат: 526 крави, от които само в
село Веселие – 263 крави; 4 899 овце и кози, от които само в село Веселие - 2 120
овце и кози; 12 420 птици, от които само в Приморско – 3 824 птици.
Основен

дял

в

растениевъдството

заема

картофопроизводството,

отглеждането на царевица и домати и чушки за лична употреба. Развито е
лозарството

и

овощарството,

където

поради

нарушена

агрообработка

плодородността е ниска.
Сравнително доходно е станало през последните години събирането на
диворастящи гъби и билки, за които все още не е осигурен стабилен пазар.
Годишно се събират по 10 – 15 тона гъби, 12 – 13 тона жълт кантарион, 3 – 4 тона
див здравец, 2- 3 тона липов чай, 5 – 7 тона шипки и 3 – 4 тона орехи.
По предложение на кмета и на Общинския съвет в Приморско успешно е
реализиран проект на Министерството на финансите по събиране на приходите
(данъци и такси), в резултат на което само през 2003 година приходите в общината
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са нараснали с близо 30%, а събираемостта на данъците за годината е достигнала
90% още в първото тримесечие на годината. Всичко това е резултат на по-успешна
формула за събиране на данъците и таксите, най-вече от недобросъвестни платци.

Б. Екология
Поради липса на големи промишлени предприятия, екологичната
обстановка не е застрашена от промишлени за замърсявания и отпадъци, затова пък
в сила са редица други опасности, които биха застрашили биологичното
разнообразие и нормалния живот на местните хора и туристите.
Много сериозно стои въпросът с така наречените “жижни”, “манги”,
става дума за места в които се добиват дървени въглища. Те са концентрирани в
близост със селата Писменово и Ясна поляна и замърсяват въздуха не само в тези
села, но замърсения въздух достига до село Китен и град Приморско.
Независимо от предприетите мерки от кмета на общината инж. Д.
Димитров, тези жижни продължават да работят и да тровят въздуха в региона. Буди
учудване решението на областната управа добивът на въглища да продължи.
Друга опасност за екологичната обстановка е увеличаването на битовите и
строителни отпадъци. Именно поради това общината е въвела нов метод за
събиране и извозване на битовите отпадъци, както и обработката на твърдите
отпадъци и избор на нови сметища.
Взети са мерки за неутрализиране на пестицидите с преминала годност и
доставката на “ББ – кубове”. Все още има случаи на бракониерство в държавните и
общински земи.
Опазването на биологичното разнообразие изисква политика, която да
обхваща наличните предприятия, селското стопанство и туризма. Необходимо е да
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се приемат точни анализи и оценки за досегашното използване на горите и земята и
ясно да се определят приоритетите в опазване на околната среда.
Наложителна е оптимизация на лова и риболова, както и дървесните и
растителни видове в общината.
С цялата строгост трябва да се прилага ограничителния режим в резерватите
и буферните им зони. С още по-голяма настойчивост трябва да продължи
залесяването, брегоукрепването и борбата с ерозията на почвата.
Сериозно трябва да се усили и направата на канализацията в селата и
вливането на отпадните води не в деретата, а в септични ями.

8. Развитие на местното самоуправление, подобряване
качеството на административното обслужване и
сигурността на гражданите

Функционирането на местната власт в община Приморско е регламентирано от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет на общината и Устройствения
правилник на общинската администрация.
Общинският съвет определя политиката за развитието на общината, решава
местните

проблеми

свързани

с

икономиката,

околната

среда,

социалната,

образователната, културната, комунално – битовата дейност, териториално –
селищното устройство, общинската собственост и обществения ред и сигурност.
Общинската администрация включва: кмет, заместник кмет, секретар, дирекции,
отдели и служби.
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Кметът ръководи изпълнителната власт в общината. Общинската администрация
подпомага и осигурява дейността на Общинския съвет съгласно действащата
нормативна уредба.
Кметовете и кметският наместник имат редица пълномощия в областта на
финансите,

благоустройството,

комуналната

дейност,

стопанската

дейност,

административното обслужване и сигурността.
Общинският съвет на община Приморско заседава най-малко веднъж месечно.
Заседанията му биват редовни (по предварително приета програма) и извънредни.
Свикването на заседания се извършва от председателя на Общинския съвет или от
неговия заместник по собствена инициатива, по искане на една трета от общинските
съветници, по искане на една пета от избирателите или по искане на областния
управител.
През изминалия период 1997 – 2003 година безспорни е налице развитие и
подобряване на местното самоуправление. Най-значимо е постигнатото в две
направления:
•

Гражданска децентрализация;

•

Финансова децентрализация.

При гражданската децентрализация общината е била инициатор за свикване на
граждански събрания и обсъждания по важни въпроси от развитие на общината.
Такива събрания са били свиквани и по предложение на граждани и на
неправителствени организации.
Общинската администрация периодично е предлагала на Общинския съвет нови
правилници и наредби или предложения за допълване на съществуващи такива, чрез
които се дава възможност за по-широко пряко участие на гражданите в местното
самоуправление.
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Израз на разширяване на пряката демокрация в общината е проведената
финансова децентрализация Сега всяко село в състава на общината има свой бюджет,
свои приоритети в неговата реализация, както и двоен контрол по изпълнението му: от
общината и от жителите на селото. Този отчет и контрол се извършва както всеки
месец така и в края на всяко тримесечие.
Макар, че не е постигнато “обслужване на гражданите на едно гише”, то
решаването на поставените административни въпроси от гражданите става при високо
качество и култура на обслужване.
За да се гарантират перспективите на то развитие на община Приморско и се
повиши качеството на живота, е необходимо да се инвестират повече усилия в
работата с младите хора и да се привлекат те към участие в местното самоуправление.
Нужно е да се разширят социалните и стопански дейности на общината, както и да се
осъществи възможността, служителите от общината, да консултират гражданите,
желаещи да развият един или друг вид бизнес.
За насърчаване развитието на гражданското общество, желателно е да се постигне
по-голямо взаимодействие между местното административно управление и
идеите, които генерират неправителствените организации в общината.
По- често в дневния ред както на Общинския съвет, така и на кметския екип
трябва да се чува думата на представителите на Регионалния исторически музей –
Бургас -

изключително добре подготвени историци и следовници на значими

исторически традиции.
Желателно е поддържането на по-тесни връзки със сродни общини в страната и
чужбина, с цел обмяна на добри практики и защитаване на сродни интереси.
Трябва да се преследва ефективно лобиране за интересите на общината, включително
търсене на съдействие от страна на Земляческия комитет в София, както и на
политици и държавници от Южното Черноморие.
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Картината на социалната сигурност в общината е изключително благоприятна и тя
е гаранция за съществуването и развитието на гражданското общество. Анализът на
извършените нарушения на обществения ред сочи, че:
•

Криминалната обстановка в този район е значително по-добра и поблагоприятна

в

сравнение с

останалите

общини

на област Бургас.

Общината е едно тихо и спокойно място, истински оазис на фона на
нарастващата престъпност в страната;
•

Хората,които живеят тук са с високо чувство на отговорност по отношение на
спазване на обществения ред и се стремят не само да не го нарушават, но и да
въздържат други от подобни постъпки;

•

Очертава се трайна тенденция на намаляване на извършените престъпления
през 2004 г.

В стратегически план РУ на МВР Приморско и Противопожарна служба
Приморско е необходимо да продължат тясното си сътрудничество с общинската
администрация и да използват ефективни методи срещу престъпността и охраната на
района от пожари. Да се засили и профилактиката и превантивната работа срещу
употребата на алкохол и наркотици.
Нека да не забравяме, че социалният мир и спокойствие и ниската престъпност в
общината ще благоприятстват развитието на стопанския живот като цяло, а също така
и туризма, като основен източник на доходи за хората.
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П. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ
(SWОТ АНАЛИЗ)
НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Понятието SWОТ е акроним на вътрешните за общината силни страни (strengths)
и слаби страни (weaknesses) и на външните за нея възможности (opportunities) и
заплахи (threats). SWОТ анализът е разработен за целите на планирането на бизнес
организациите, но може успешно да се прилага и за разработването на регионални
планове.
Основната цел на SWOT анализа на община Приморско е да обедини
всички изследвания и анализи, проведени във връзка с изготвянето на
план за

развитие на общината, да подпомогне оценката на региона

установяването на основните потребители за развитието му, както и да
послужи като база за разработването на точен и ефективен план за
развитие.
Първата стъпка, която се прави при извършване на SWOT анализа е да се
разграничат характеристиките на общината от средата, в която тя функционира.
Общината се разглежда откъм нейните "силни" и "слаби" страни. Елементите на
средата, в която функционира общината се разделят на "възможности" и "заплахи"
(виж схема 5-1).
Следващата стъпка при SWOT анализа е да се постави и оценка от 1 до 10 на
всяка позиция в четирите квадранта, в зависимост от тежестта на влиянието на
позицията. По-долу са описани резултатите от SWOT анализа на община Приморско.
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№

СИЛНИ СТРАНИ

ОЦЕНКА

1

2

3

1

Благоприятни физикогеографски условия (климат,
плажни ивици, горски ресурси, водни ресурси) и богато
биологично разнообразие.

10

2

Уникални природни и исторически забележителности и
съхранена околна среда.

10

3

Благоприятни условия за развитието на туризъм,
земеделие и горско стопанство

10

4

Изградена материално – техническа база и създадени
традиции в областта на туризма и туристическите услуги.

9

5

Висок индекс на човешко развитие и собствено социално
подпомагане на гражданите.

9

6

Добра транспортна достъпност

10

7

Положителна нагласа на Общинския съвет и общинската
администрация за ефективно решаване на проблемите на
общината. Хармонични между институционални и между
етнически отношения.

10

ОБЩА ОЦЕНКА

9.71
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№

СЛАБИ СТРАНИ

ОЦЕНКА

1

2

3

1

Липса на цялостно развита и завършена инфраструктура в
общината: пътища, водоснабдяване, канализация,
събиране и преработка на твърдите отпадъци и
енергоспестяващо осветление.

5

2

Сезонност на туризма и недостатъчно добро
стопанисване и използване на плажните ивици.

6

3

Недостатъчно използване на културно историческото
наследство за развитие на алтернативния туризъм: селско
и еко – туризъм, поклонически туризъм и др.

5

4

Разпокъсаност и маломерност на земеделските земи и
гори, което води до неефективното им използване.

6

5

Нарушена връзка “наука – агрообработка” на
земеделските земи

6

6

Липса на управленски знания и умения в областта на
селския, екологичен, поклонически и ловен туризъм.

7

7

Наличието на “жижни” (места за добив на дървени
въглища), които замърсяват околната среда.

4

ОБЩА ОЦЕНКА

5.57
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№

ВЪЗМОЖНОСТИ

ОЦЕНКА

1

2

3

1

Предоставяне на собствеността на плажовете и на
плажните ивици на общината или възможността те да
бъдат стопанисвани и подържани от нея.

10

2

Създаване на алтернативи за удължаване на
туристическия сезон и за увеличаване броя на туристите
чрез:
• Екотуризъм, селски туризъм, спортен туризъм и
ловен туризъм;
• Културен и поклонически туризъм
• Конгресен и фестивален туризъм.

10

3

Развитие на екологично ориентирани сектори в
растениевъдството и овощарството, както и отглеждане
на билки, гъби и диворастящи плодове.

10

4

Изграждане на малки екологично чисти предприятия,
чрез които се затваря цикъла:
“производство – готова продукция”
в млекопроизводството, билкопрозводството,
месопроизводството и дърводобива.

10

5

Привличане на финансови средства по
предприсъеденителните фондове за развитие на
инфраструктурата на общината и за повишаване на
ефективността в селското стопанство.

10

6

Откриване на ВУЗ в Приморско със специализация по
икономика на туризма. Изграждане на Исторически музей
в град Приморско и Китен и на информационни центрове
в Бургас, София и Копенхаген (Дания).
Последният ще извършва маркетинг и реклама на
туристическия продукт от Приморско и Чипровци в
Скандинавските страни.

10

ОБЩА ОЦЕНКА

10
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№

ЗАПЛАХИ

ОЦЕНКА

1

2

3

1

Влошаване на демографския фактор:
ниска раждаемост, застаряване на населението, повишена
смъртност и обезлюдяване на някои от селата на
общината

6

2

Бракониерство:
горско и ловно

7

3

Нарушаване на баланса между изградената модерна
материално – техническа база на туризма в общината и
състоянието и капацитета на плажните ивици и плажове.

8

4

Влошаване състоянието на околната среда и
задълбочаване на ерозионните и свлачищни процеси.

5

5

Неизпълнение на концесионните договори

6

6

Кражба на вещи и на кабели от обезлюдените домове.
Промяна на етническата структура на общината.

7

ОБЩА ОЦЕНКА

6.50
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Между четирите квадранта на SWOT анализа на община Приморско
съществуват определени зависимости. Връзката между възможностите (оценка 10
бала) и силните страни (оценка 9.71 бала) дава представа за лостовете на развитие.
Това е изключително важна зависимост. На тази основа се преценява кои
възможности могат да се използват, така, че в хоризонта на плана да се развият
нови силни страни.
Връзката между слабите страни (оценка 5.57 бала) и заплахите (оценка
6.50 бала) формира основните проблеми на развитие.
Връзката между силните страни (оценка 9.71 бала) и заплахите (оценка
6.50 бала) определя рисковете на развитието, а връзката между слабите страни
(оценка 5.57 бала) и възможностите (оценка 10 бала) – извежда ограниченията на
развитие.
Извършеното позициониране на общината показва, че най-благоприятен
за нейното развитие е диверсификационният подход, защото той е насочен към
използване на съществуващите силни страни, което пък води до намаляване на
заплахите. За да бъде гарантирано развитието е необходимо този подход да не се
използва в чист вид, а да бъде отчасти примесен с елементи на агресивния и
оздравителния подход.
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III. ВИЗИЯ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ,
ПОДЦЕЛИ (ПРИОРИТЕТИ), МЕРКИ
ЗА РАЗВИТИЕ
Анализът на състоянието и възможностите за развитието на община Приморско
дава отправната точка на визията за бъдещето в средносрочен и дългосрочен план.
Тези възможности са свързани с реалностите в общината, областта и страната, както и
с намеренията за развитие на региона. Голямото предизвикателство пред общината и
пред общинските власти е реализацията на потенциала за развитие на община
Приморско през прогнозния период да стане успоредно с решаването на някои
негативни явления.

А. Визия за развитие на община Приморско
“Върху основата на досегашните постижения и опит да превърнем община
Приморско в предпочитано място за развитие на бизнеса и лидер на туризма в Южното
Черноморие и Странджа планина, да създадем условия за пълноценно развитие и
реализация на човешкия фактор, да постигнем по-качествен живот на хората, запазване
на биологичното разнообразие и облагородяване на околната среда”.

Б. Основни цели, подцели (приоритети), мерки
1. По-нататъшното ускорено развитие на местната икономика върху основата на
традиционните и ресурсни обезпечени отрасли: туризъм, селско стопанство,
лека промишленост и внедряване на нови форми на алтернативен туризъм и на
екологични технологии и производство.
1.1. Развитие на рекреационния туризъм и удължаване на туристическия сезон.
Внедряване на нови видове алтернативен туризъм в общината.
1.1.1. Обогатяване на местния туристически продукт и неговото сертифициране по
българските и международни стандарти.
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1.1.2. Подобряване на маркетинга и рекламата на туристическия продукт на
общината. Самостоятелно излизане на община Приморско на туристическия
пазар в страната и чужбина Разработване на нова рекламна план на
общината.
1.1.3. Усъвършенстване на съществуващата и създаване на нова туристическа база
и инфраструктура. Разширяване обема на туристическите услуги.
1.1.4. Обогатяване, развитие и промоция на културно - историческото наследство,
фолклора, бита, традициите, постиженията в художествената самодейност и
използването им за привличането на нови туристи и удължаване на
туристическия сезон.
1.1.5. Развитие на целогодишен морско – планински туризъм за граждани от
Скандинавските страни съвместно с община Чипровци.
1.1.6. Реализиране на територията на общината на националните стандарти за
предлаганите обекти на екотуризъм на базата на международни символи и
цветове.
1.1.7. Обучение на гражданите от община Приморско, които са организатори на
рекреационен и алтернативен туризъм на съвременните Европейски
изисквания към морелечението, туризма и алтернативния туризъм.
1.2. Развитие на

селско стопанство, основаващо се на подходящи

почвено –

климатични условия и традиции в региона.
1.2.1. Създаване на фермерски сдружения по браншове: растениевъдство,
животновъдство, овощарство и лозарство и билкопроизводство, които могат
да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от предприсъединителните
фондове, при подкрепа или с участието на общината, за развитието на
екологично чисти производства.
1.2.2. Обучение на граждани на общината, които желаят да се занимават с
растениевъдство, животновъдство, лозарство и билкопроизводство.
1.2.3. Увеличаване размера на обработваемата земеделска земя: чрез аренда,
създаване пазар на земята и чрез вътрешна комасация. Увеличаване на
напояваните площи.
1.2.4. Развитие на екологично ориентирани семейни ферми.
1.2.5. Подобряване
Възстановяване

качеството
връзката:

на
“наука

селскостопанското
–

селскостопанско

производство.
производство”.
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Сертифициране на произвежданата селскостопанска продукция за износ в
страните от Европейския съюз.
1.2.6. Създаване на условия за предлагане и изкупуване на селскостопанската
продукция (селскостопанска борса и специализирано тържище за овце, кози
и крави).
1.2.7. Балансирано управление, обновяване и експлоатация на горите, собственост
на общината и пресичане на всякакви опити на горско бракониерство.
1.3.

Стабилизиране и разширяване на местната екологично чиста промишленост..

1.3.1. Подкрепа за развитието на частния сектор и най-вече на малките и средни
екологично чисти предприятия (чрез повишаване на предприемаческата
култура и умения, подходяща схема на финансиране, предоставяне терени и
сгради и на строителна помощ)
1.3.2. Затваряне на цикъла “селскостопанска продукция – преработка” на
територията на общината чрез изграждане на малки мандри и консервни
цехове, предприятия за пакетиране на билки и диворастящи плодове и за
обработка на дървен материал: паркет, мебели и др.
1.3.3. Повишаване на конкурентността на местните фирми чрез въвеждане на нови
безотпадъчни технологии, внедряване системи за качество, разнообразяване
на асортимента и сертифициране на готовата продукция по стандартите и
изискванията на Европейския съюз.
1.3.4. Ефективно управление и разширяване на общинската собственост и на
предприятията със 100% общинска собственост и с дяловото участие на
общината.
2. Подобряване на средата, в която живеят и се трудят гражданите чрез

развитие

и обогатяване на градоустройственото планиране на инфраструктурата и
опазване на екологичното равновесие.
2.1. Усъвършенстване на градоустройството, благоустройството и изпълнение на
инфраструктурни проекти.
2.2. Опазване на околната среда и на биологичното равновесие.
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3. Създаване на условия за развитие на човешкия фактор в съответствие с
изискванията на пазарната икономика, на качественото обслужване на
гражданите и осмисляне на свободното им време.
3.1. Подобряване условията на живот на населението, развитие на човешкия фактор
и интегриране в обществото на групи в неравностойно положение.
3.2. Подготовка и адаптиране на човешките ресурси за трудова заетост в условията
на пазарна икономика.
3.3. Подобряване на здравното дело в общината.
3.4. По-нататъшно развитие на образованието в общината.
3.5. Съчетаване на държавната и общинска подкрепа, спонсорството и личната
инициатива за възраждане на народните празници и традиции като необходимо
условие за съхраняване на националната памет и култура.
3.6. Осигуряване на още по-тясно взаимодействие на общината с РУ на МВР, КАТ
и Противопожарната и аварийна защита за отстраняване на заплахите над
отделния гражданин и турист, опазване на тяхната собственост, осигуряване на
безопасно движение по пътищата и недопускане на пожари.
3.7. Подобряване на качеството на услугите, предоставяни от общината и създаване
на благоприятна институционална среда.
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IV. ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА
2004 – 2007 ГОДИНА
№

Приоритет, мярка, дейност

1

2
Приоритет: Развитие на рекреационния туризъм и
удължаване на туристическия сезон. Внедряване на нови
видове алтернативен туризъм в общината
Мярка: Обогатяване на местния туристически продукт и
неговото сертифициране по българските и международни
стандарти
Събиране и популяризиране на данни за най-добрите
практики на морски туризъм у нас и в чужбина и
използването им за обогатяване и по-нататъшно развитие на
местния туристически продукт.
Обобщаване и систематизиране на данните за туристическия
поток в общината в следните направления: брой туристи,
страна (държава) от която те идват, демографски данни за
туристите, продължителност на престоя им, в кое селище,
през кой сезон, брутни и средни разходи на летовниците, ниво
на удовлетвореност. Данните са необходими за управление на
туризма в общината.
Разработване на културно – историческо обекти, които ще
бъдат включени в алтернативния туризъм и тяхното
сертифициране

1.
1.1
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Стойност
лева
3

Източници на
финансиране
4

Година на
реализация
5

Отговорник
6

2004 – 2007
година

Общината и
Съвет по
туризма

2004 – 2007
година

Общината и
Съвет по
туризма

2004 – 2005
година

Общината и
Регионалния
исторически
музей 83

Бургас
1.2.

Мярка: Подобряване на маркетинга и рекламата на
туристическия продукт на общината. Самостоятелно излизане
на община Приморско на туристическия пазар в страната и
чужбина Разработване на нова рекламна план на общината.

1.2.1

Разработване на каталог (пътеводител) на английски, немски
и руски език, съдържащ цифрови карти, фотоси и друга
полезна информация за туристическите обекти и маршрути на
територията на общината.

9 000 лв.

1.2.2.

Популяризиране на туристическия продукт в централните и
регионални електронни и печатни медии, в Интернет и чрез
дейността на Информационния център - Приморско

200 лв.

1.2.3.

Пресконференция на кмета на община Приморско инж.
Д.Димитров в София (Агенция “София - прес”) пред
столичните медии и чуждестранните кореспонденти в
столицата за резултатите от туристическия сезон – 2004
година и подготовката за новия летен сезон - 2005 г.
Промоция на туристическия продукт на община Приморско,
съвместно с община Чипровци в град Копенхаген (Дания) и
сключване на договор на двете общини с община Ведбек
(Дания)
Мярка: Усъвършенстване на съществуващата и създаване на
нова туристическа база и инфраструктура. Разширяване обема
на туристическите услуги.

1 000 лв.

От общината и
частни
спонсори

м. октомври
2004 г.

4 000 лв.

От общината и
частни
спонсори

м. ноември
2004 г.

Общината и
Съвет по
туризма.

2 500 000
лв.

Бюджет и
частни
спонсори

2004 – 2006
г.

Общината

1.2.4.

1.3

1.3.1.

Изграждане на спортна зала, тенис – кортове и плувен басейн.

Национален
гаранционен
фонд за
екотуристичес
ка дейност
От общината и
частни
спонсори

2004 г.

Общината и
Съвет по
туризъм

2004 г.

Общината и
Съвет по
туризъм.
Пресаташето
на общината
Общината и
Съвет по
туризма.
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1.3.2.

Изграждане на Исторически музей в Приморско и на
етнографска сбирка в село Китен.

400 000
лв.

1.3.3.

Пилотен проект по създаването и развитието на малък селски
хотел в село Писменово.

1.3.4.

Пилотен и демострационен проект по изграждането и
функционирането на селска хижа в село Веселие.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.
1.4.

1.4.1

2005 г.

Общината
РИМ Бургас

45 000 лв.

Бюджет и
частни
спонсори
САПАРД

2004–2005 г.

26 000 лв.

САПАРД

2004–2005 г.

Пилотен проект по създаването на заведение за хранене на
22 000 лв.
участници в еко и селски туризъм по стандартите на
Европейския съюз за развитие на селския туризъм в село Ново
Паничарево
Създаване на малък екотуристически център в село Ново
5 000 лв.
Паничарево, където туристите да получават познания по
билките в региона и тяхната лечебна сила.

САПАРД

2004–2005 г.

Общината и
частен
инвеститор
Общината и
частен
инвеститор
Общината и
частен
инвеститор

САПАРД
7 и 8 програма

2005 г.

Класиране на хотелите, ресторантите и атракционните
заведения и награждаване на първенците при откриване на
летния туристически сезон
Приемане на програма на общината за подпомагане на
бизнесмените, които изграждат съвременна хотелска база и
заведения за хранене и атракция.
Мярка: Обогатяване, развитие и промоция на културно историческото наследство, фолклора, бита, традициите,
постиженията в художествената самодейност и използването
им за привличането на нови туристи и удължаване на
туристическия сезон.

Общината и
частни
спонсори

ежегодно

Общината,
Съвет по
туризма и
кмет на Ново
Паничарево
Общината

2005 г.

Общината

2004-2007 г.

Общината и
Съвет по

Превръщане на всички селища на общината в дестинации на
алтернативния туризъм: селски, екотуризъм, спортен, ловен и

3 000 лв.
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1.4.2.

поклоннически туризъм.
Провеждане на Шести общински преглед на художествената
самодейност в гр. Приморско

1.4.3.

Тържествено откриване на туристическия сезон в гр.
Приморско и с.Китен

1.4.4.

Втори международен младежки фестивал “Приморско – 2004”
(общо 16 фолклорни концерти : 8 в гр. Приморско и 8 в
с. Китен)
Фолклорна академия – Китен 2004

1.4.5.
1.4.6.

Национален симпозиум по скулптура в дърво в село
(дърворезба)

1.4.7.

25-и Международен и републикански турнир по подводен
риболов “Сребърна Амфора” - Приморско
Празници на селищата в община Приморско:
гр. Приморско –
24.05
с. Ново Паничарево – 30.05
с. Ясна поляна 11.06
с. Китен 12 и 13.06
с. Писменово 01.08
с. Веселие 03.08
Мярка: Развитие на целогодишен морско – планински
туризъм за граждани от Скандинавските страни съвместно с
община Чипровци.

1.4.8.

1.5.

1.5.1.

Подписване на договор с община Чипровци за съвместно
излизане на Скандинавския туристически пазар със съвместен
туристически продукт (целогодишна екскурзионна почивка на

6 000 лв.
4 000 лв.

Министерство
на културата и
общината
Общината и
частни
спонсори

01.05.2004
(ежегодно)
11.06.2004 г.
12 и
13.06.2004 г.
16.0630.06.2004 г.
(ежегодно)
01.0730.08.2004 г.
(ежегодно)
12.0730.07.2004 г.
(ежегодно)
06.09.2004 г.
(ежегодно)
(ежегодно)

м.октомври
2004 г.

туризма
Общината и
кметовете на
селата
Общината
Общината и
фирма
“Мединекс”
Общината и
фирма
“Еврогрейд”
Общината и
кмет на с.
Общината
Общината и
кметовете на
селата.

Кмет на
Приморско
инж.
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Скандинавски граждани в България)

1.5.2.

Уточняване на маршрутите и квотите за морско – планинския
туризъм и реализирането му през 2005 г.

1.6

Мярка: Реализиране на територията на общината на
националните стандарти за предлаганите обекти на
екотуризъм на базата на международни символи и цветове.

1.6.1.

Разглеждане на стандартите и знаците съвместно с членовете
на Съвета по туризма и работещите в защитени територии и
резерватите.
Извършване на прецизна маркировка на атракционните
екотуристически обекти, оброци, паметници и параклиси на
територията на общината

1.6.2.

1.7.

Мярка: Обучение на гражданите от община Приморско,
които са организатори на рекреационен и алтернативен
туризъм на съвременните Европейски изисквания към тази
дейност.

1.7.1.

Организиране на семинар за обучение на собственици на
малки селски хотели, хижи и къщи по следните въпроси:
• Изисквания към селската квартира въз основа на
системата за категоризация;
• Обслужване на гостите в селския хотел и хижа;
• Инвестиционна програма на собствениците на селския
хотел (хижа или къща);

м.октомври
2004 г.

3 000 лв.

10 000 лв.

Д.Димитров
и кмет на
Чипровци –
Иван Марков
Община
Приморско и
община
Чипровци

м. юни
2004 г.

Общината

м. септември
2004 г.

Общината и
Съвет по
туризма

Шеста рамкова
програма за
м. септември
обучение на
2004 г.
Европейския
съюз

Общината и
Съвет по
туризма.

Общината и
Регионалното
сдружение по
туризма Бургас
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•
1.7.2.
1.7.3.

1.7.4.

Финансиране и развитие на селски хотел

Участие на граждани от община Приморско в национални и
регионални обучения на еководачи, екскурзоводи,
природозащитници и др.
Участие на граждани от общината в обучения на национално
ниво за получаване на следните сертификати:
• Сертификат по управление на екотуристическа
дестинация;
• Сертификат за хотелиери по програмата “Super Host”
за обслужване на клиентите;
• Сертификат за екотуристически водач;
• Сертификат за възможности в изпълнението на
интерпретативни туристически дейности.
Разработване на програми за обучение на открито на ученици
от гр. Приморско, с.Ново Паничарево и с. Китен по въпросите
на културно – историческото наследство, екотуризма,
защитените територии и редките дървесни и растителни
видове, билките и тяхното значение за укрепване на здравето
на хората.

2.

Приоритет: Развитие на селско стопанство, основаващо се
на подходящи почвено – климатични условия и традиции в
региона.

2.1.

Мярка:Създаване на фермерски сдружения, които могат да
кандидатстват за безвъзмездно финансиране от
предприсъединителните фондове, при подкрепа или с

Министерство
на околната
среда и НПО
Министерство
на околната
среда и НПО

2004
и 2005 г.
2004 г.

2004/2005 г.

Общината и
Съвет по
туризма
Общината и
НПО

Общината и
ръководствата на
училищата в
гр.
Приморско и
с. Китен и
Регионален
Исторически
музей гр.
Бургас
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участието на общината.
2.1.1.

Създаване на местно сдружение на растениевъдите

2004 г.

2.1.2.

Създаване на местно сдружение на животновъдите

2004 г.

2.1.3.

Създаване на местно сдружение на овощарите и лозарите

2004 г.

2.1.4.

Създаване на местно сдружение на билкосъбирачите

2004 г.

2.2.

Мярка: Обучение на граждани на общината, които желаят да
се занимават с растениевъдство, животновъдство, лозарство и
отглеждане на билки.
Изграждане на система за информационно осигуряване на
селскостопанските производители.
Организиране на семинари по браншове: растениевъдство,
животновъдство, лозарство, овощарство и отглеждане на
билки за обучение на млади и начинаещи фермери.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

Въвеждане на СИП по отглеждане на билки в СОУ –
“Приморско” и по засаждане и грижи за гората в
НУ – с. Китен

2.2.4.

Привличане на работа в селското стопанство на общината
като консултанти, на известни учени в земеделието,
животновъдството и горското дело за срок от една година

10 000 лв.

Програма
“САПАРД”
ДФ
“Земеделие”

Общината и
частни
стопани
Общината и
частни
стопани
Общината и
частни
стопани
Общината и
частни
стопани

2004-2005 г.

Общината

м.октомври
м.ноември
м. декември
2004 г.
2004/2005 г.

Общината

2004 и 2005
г.

Общината и
ръководстват
а на
училищата в
Приморско и
Китен
Общината.
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2.3.
2.3.1.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.4.
2.4.1.

срещу отстъпено право за строеж на къща (вила) върху
общинска земя в село Писменово.
Мярка:Увеличаване размера на обработваемата земеделска
земя
Увеличаване на площите с картофи, трайни насаждения:
овощни градини и лозя, билки, горски плодове и гъби.

200 000
лв.

Привличане на арендатори за отглеждане на билки и за
развитие на пасбищно животновъдство от други региони на
страната
Формиране на пазар на земята в региона
Оземляване на безимотни и малоимотни семейства със
земеделски земи от общинския фонд при перспективни бизнес
проекти и доказано трудолюбие
Приемане на общинска програма за преференции и
финансови облекчения, за хора които отглеждат: овце, крави
и свине в селата Писменово, Н.Паничарево, Ясна поляна и
Веселие.
Мярка: Развитие на екологично ориентирани семейни ферми
Пилотен проект на семейна ферма за отглеждане на овце в с.
120 000
Ново Паничарево
лв.

2.4.2.

Пилотен проект на семейна ферма за отглеждане на свине в с.
Веселие

100 000
лв.

2.5.

Мярка: Подобряване качеството на селскостопанската
продукция. Възстановяване връзката: “наука –
селскостопанско производство”.
Подобряване на генетичния фонд на овцете и кравите в
региона с цел създаване на кръстоски с млечно направление

60 000 лв.
годишно

2.5.1.

САПАРД и
2004 –
частни стопани 2007 г.
членове на
сдруженията
2004 –
2007 г.

Общината и
фермери

2006 –
2007 г.
2004 –
2007 г.

Общината и
фермерите
Общината

2004 г.

Общината

Общината

САПАРД и
2004 г.
сдружение на
животновъдите
САПАРД и
2005 г.
сдружение на
животновъдите

Частни
инвеститори

САПАРД

Общината и
сдружение на

2006 и
2007 г.

Частни
инвеститори
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животновъди
те
Общината и
сдружение на
животновъди
те
Общината и
частна фирма
Общината и
фермерите

2.5.2.

Внедряване на нови породи свине, с оглед завишаване
производството на месо

60 000 лв.
годишно

САПАРД

2006 и
2007 г.

2.5.3.

Засаждане на нови сортове картофи, подходящи за
бланширане
Възстановяване на агрообработката на земеделски земи и
научно обоснованото третиране на растенията, лозята и
овощните градини с торове
Мярка: Създаване на условия за предлагане и изкупуване на
селскостопанската продукция
Изграждане на селскостопанска борса и пазар за животни

10 000лв.

Частна фирма
от София
САПАРД
общината
и фермери

2005 г.

250 000
лв.

ДФ
“Земеделие” и
сдруженията

2006 –
2007 г.

Общината

6 000 лв.

Общината

2004 –
2007 г.

Общината и
Държавно
лесничейство

2004 г.

Общината,
МВР и
Районно
лесничейство
САПАРД и
Общината

2.5.4.
2.6.
2.6.1.
2.7.
2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.
3.

Мярка: Балансирано управление, обновяване и експлоатация
на горите, собственост на общината и пресичане на всякакви
опити на горско бракониерство.
Приемане на съвместна програма с районното лесничейство
за периода 2004 – 2007 г., съдържаща дейности по обновяване
на общинските гори (по 15 декара годишно) и научна
експлоатация на горите
Приемане на мерки съвместно с РУ на МВР и Районното
лесничейство за недопускане на горско бракониерство
Залесяване на ерозирани земи – голи площи в отдели 498 д,
500 а, е, ж, з, 501 а, 502 а, б, 365 а, с обща площ 597 дка на
територията на Община Приморско
Приоритет: Стабилизиране и разширяване на местната
промишленост.

120 000
лв.
годишно

380 086
лв.

САПАРД

2004 –
2007 г.

2005 - 2007
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3.1.

Мярка: Подкрепа за развитието на частния сектор и най-вече
на малките и средни екологично чисти предприятия.

3.1.1.

Обособяване на зони в общината за развитието на малки и
средни предприятия с екологично чисти технологии.
Предоставяне на терен и сгради на инвеститори, желаещи да
стартират малък и среден производителен и екологични чист
бизнес на територията на общината.
Обучение на желаещи граждани от общината да изграждат
малки и средни предприятия от леката промишленост.
Мярка: Затваряне на цикъла “селскостопанска продукция –
преработка и получаване на готова продукция ” на
територията на общината.
Изграждане на мандра за преработка на овче и краве мляко в
с. Ново Паничарево и сертифициране на произвежданата
продукция.
Разширяване на производствените мощности на
предприятието за производство на пилешки деликатеси
с. Веселие и осигуряване на пласмент на готовата продукция в
Русия.

3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

Изграждане на малко предприятие за бланширане на картофи
в с..
Изграждане на общинско дървопреработвателно и мебелно
предприятие в с. Писменово.
Изграждане на цех за пакетиране на билки в с. Китен

2004 г.
2004 –
2007 г.

Общински
съвет
Общински
съвет и кмет

3 000 лв.

САПАРД
и общината

м.Януари
2005 г.

Общината

150 000
лв.

ЦКС – София
и частен
инвеститор
Руска
търговска
фирма от
гр. Саратов

2005 –
2006 г.

Частен
инвеститор
САПАРД
Общината
САПАРД
Сдружение на
билкарите

2006 г.

Общината и
частен
инвеститор
Общината,
Руската
търговска
фирма и
собственика
на
съществуващ
ото
предприятие
Общината

260 000
лв.

160 00 лв.
250 000
лв.
100 000
лв.

2005 г.

2005 –
2006 г.
2005 г.

Общински
съвет
Общината и
Сдружение
на билкарите
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3.3.

Мярка: Повишаване на конкурентността на местните фирми
и подобряване качеството на продукцията.

3.3.1.

Организиране съвместно с Националното сдружение на
общините в България на обмяна на опит по дейността на
малките и средни предприятия в региона “Южно Черноморие
и Странджа планина”. Домакин община Приморско
Кандидатстване на малките и средни предприятия от
общината за получаване на Европейския сертификат за
качество

3.3.2.

3.4.

Мярка: Ефективно управление и разширяване на общинската
собственост и на предприятията със 100% общинска
собственост и с дялово участие на общината в тях.

3.4.1.

Участие на общината в концесионни договори с частни
фирми, след задълбочено проучване и перспективни бизнес
програми.
Разширяване на кръга на услугите, които се предоставят от
общинските предприятия.
Приоритет: Подобряване на средата, в която живеят и се
трудят гражданите чрез развитие и обогатяване на
градоустройственото планиране на инфраструктурата и
опазване на екологичното равновесие.

3.4.2.
4.0

4.1.
4.1.1.

Мярка: Усъвършенстване на градоустройството,
благоустройството и изпълнение на инфраструктурни
проекти.
Изграждане на централната градска част в Приморско.

10 000 лв.

60 000 лв.

Общината и
НСОБ

Общината и

2006 г.

Общината

2004 –
2007 г.

Общината и
Ръководстват
а на
предприятия
та

2004 –

Общината
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Строителство на многофункционална общинска сграда.

за 2004 г.

4.1.2.

Строителство на районен съд, прокуратура и нотариат

20 000 лв.
за 2004 г.

4.1.3.

Разширение на ПМТБ - Приморско

4.1.4.

Разширение на читалище “Самообразование”

4.1.5.

Разширение на читалище - Китен

4.1.6.

Строителство на нова ОДЗ – 150 деца - Приморско

10 000 лв.
за 2004 г.
10 000 лв.
за 2004 г.
10 000 лв.
за 2004 г.
234 000
лв.

4.1.7.

Разширение на ЦДГ – “Ново Паничарево”

4.1.8.

ВОИ и котелно стопанство – кметство, културен дом и ЦДГ
с. Ясна поляна
Реконструкция на старото училище – с. Писменово

4.1.9.

4.1.10 ПУП на: м. “Пясъците” и “Промишлена зона” – Приморско,
на с. Китен – Южни територии
4.1.11 Благоустрояване на С.О. “Узунжата”
4.1.12 Реконструкция на параклиси, църкви и гробища:
Параклиси “Св. Константин и Елена” и “Св. Парашкева” –
Приморско;
Параклис “Св. Марина” – с. Ново Паничарево
Ограда храм “Вознесение Господне” – с. Писменово
Улица за гробищен парк – с. Веселие
4.1.13 Реконструкция на ВиК на ж.к. 39а-не – Приморско,

10 000 лв.
за 2004 г.
23 027 лв.
За 2004 г.
10 000 лв.
за
годината
35 168 лв.
За 2004 г.
10 000 лв.
За 2004 г.
74 155 лв.
за 2004 г.

185 000

външно
финансиране
Общината и
външно
финансиране
Общината
Общината
Общината
Общината и
външно
финансиране
Общината
Собствено
финансиране
Собствено
финансиране
Общината
Общината
Общината

Общината и

2007 г.
2004 –
2007 г.

Общината

2004 –
2007 г.
2004 –
2007 г.
2004 –
2007 г.
2004 г.
.

Общината

2004 –
2006 г.
2004 –
2006 г.
2004 –
2006 г.

Общината

2004 –
2006 г.
2004 –
2007 г.
2004 –
2006 г.

Общината

2004 –

Общината

Общината
Общината
Общината

Общината
Общината

Общината
Общината
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Водоснабдителен пръстен – Приморско и ВиК – нови
квартали - Приморско
4.1.14 ВиК – нови улици, Южен плаж – с. Китен

4.1.16 Локална канализация: с. Н. Паничарево, с.
и с. Веселие

лв.
За 2004 г.
30 000 лв.
За 2004 г.
250 000
лв.
За 2004 г.
445 000
лв.

4.1.17 Обществена тоалетна в с. Веселие

13 027 лв.

4.1.18 Направа на тротоари и подобряване на пътната мрежа в
селищата на общината:
Реконструкция на местен път “Приморско - Китен”;
Реконструкция на път “Приморско--Веселие”;
Изграждане и разширение на пътни участъци: “Приморско-Ново Паничарево” и “Китен-Фазаново”;
Нови улици, тротоари и бордюри в град Приморско, с. Китен,
с. Ново Паничарево, с. Ясна поляна, с. Писменово и с.
Веселие;
4.1.19 Рехабилитация на общински път /ІV90069/ Китен – Фазаново
– Писменово – Приморско, участък Приморско - Писменово
4.1.20 Строителство на яхтено пристанище, нова автогара – Китен и
летище за чартърни полети - Приморско

1 200 000
лв.

4.1.21 Строителство на лятна естрада и реконструкция и разширение
на музея на Л.Н.Толстой в с. Ясна поляна

45 000 лв.

4.1.15 Завършване на водоем – с. Веселие

външно
финансиране
Общината
Общината

2007 г.
.
2004 –
2006 г.
2004 –
2005 г.

Общината
Общината

Общината и
външен
източник
Общината

2004 –
2007 г.
.
2004 г.

Общината

2 998 700
лв.

Външен
инвеститор и
бюджет на
общината

2004 –
2007 г.
.

Общината

1 500 000
лв.

Външен
инвеститор и
бюджет на
общината
Външен
инвеститор и
бюджет на
общината
От бюджета на
общината

2006 – 2007г.

Общината

2004 –
2005 г.
.

Общината

2004 –
2005г.
.

Общината

Общината

95

4.1.22 Строителство на лекарски кабинети в училища

37 000 лв.

4.1.23 Реконструкция на уличното осветление в общината и
привеждането му в съответствие с нормите и изискванията на
съвременната енергийна ефективност
4.1.24 Създаване съвместно с частните превозвачи и
автотранспортни фирми на ефективна транспортна схема за
обслужване на населението от всички села на общината
4.1.25 Разширяване на телефонната мрежа в общината

10 000 лв.

20 000 лв.

4.1.26 Подобряване на състоянието на парковете и алеите и опазване 60 000 лв.
на зелените площи. Доокомплектоване на звеното по
озеленяване с необходимата техника. Засаждане и
възстановяване на горите в ерозирали участъци.
4.2.
Мярка: Опазване на околната среда и на биологичното
разнообразие.
4.2.1 Решаване на екологичните проблеми в Северния залив и
165 000
устието на река Дяволска. Брегоукрепване и борба срещу
лв.
ерозията на почвата и свлачищата:
Брегоукрепване – Приморско;
Брегоукрепване – с. Китен –БТК;
Борба с ерозията в с. Писменово, с. Веселие, с. Ново
Паничарево, с.Ясна поляна.
4.2.2. Недопускане изграждането на площадки за производство на
дървени въглища (жижни) на разстояние по-малко от 7 км. от
населени места и по-малко от 3 км. от пътна мрежа I ,II, III и
IV клас на територията на общината, както и в открити места
без ветрозащитни горски пояси.
4.2.3. Реализирането на пилотен проект за контрол върху качеството
на водата, почвата, въздуха и опазване на биологичното
равновесие в защитените територии, парковете и резерватите.

От бюджета на
общината
Външен
инвеститор

2004 г.
.
2005 –
2006 г.
.
2004 г.

Общината

Общината и
частни
инвеститори
Общината

2004 –
2005 г.

Общината,
БТК и частни
инвеститори
Общината

Външен
инвеститор

2004 –
2007 г.
.

Общината

2004 –
2007 г.

Кмет и
Общински
съвет

2005 –
2007 г.
.

Общината

2004 –
2005 г.

Общината
Общината
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4.2.4.

4.2.5.

5.0

5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.

Назначаване на доброволни екоинспектори към община
Приморско.
Ефективно управление на сметосъбирането, сметоизвозването
и ликвидиране на остатъците от пестициди с изтекъл срок на
годност:
Ограда сметище – с. Ясна поляна;
Закупуване на 2 броя “Б-Б-Куб” за пестициди;
Извозване на сметта на ново сметище извън територията на
общината.
Повишаване на общественото екологични съзнание и култура
на гражданите от общината по опазване на горите,
природните дадености, вековните дървета, редките цветя,
билки и храсти, защитените територии и резервати.
Приоритет: Създаване на условия за развитие на човешкия
фактор в съответствие с изискванията на пазарната
икономика, на качественото обслужване на гражданите и
осмисляне на свободното им време.
Мярка: Подобряване условията на живот на населението,
развитие на човешкия фактор и интегриране в обществото на
групи в неравностойно положение.
Приемане на нова демографска план за развитие на общината
до 2007 година.
Разширяване и усъвършенстване на собствената общинска
система за социално подпомагане с оглед оптимизиране на
броя и размера на социално подпомогнатите деца и възрастни
хора от общината
Обогатяване програмата на общината за интеграция на ромите
и турците в трудовата, социалната, образователната и
здравната сфера.

110 000
лв.

Външен
инвеститор

2004 –
2005 г.
.

Общината

2004 –
2007 г

Общината

2004 г

Кмет и
Общински
съвет
Кмет и
Общински
съвет

2004 –
2007 г
2004 –
2007 г

Кмет и
Общински
съвет
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5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
5.2.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Определяне на 2 щатни бройки в общинската администрация,
на които да бъдат назначавани граждани в неравностойно
положение: инвалиди, хора с увреждания, които имат
необходимия ценз.
Закупуване на учебници, учебни пособия и тетрадки на деца
на социално слаби граждани
Създаване на общинска система за закупуване на лекарства за
възрастни хора и социално слаби граждани
Мярка: Подготовка и адаптиране на човешките ресурси за
трудова заетост в условията на пазарна икономика.

2004 г

Кмет и
Общински
съвет

2 000 лв.

2004 г

Общината

10 000 лв.
годишно

2004 –
2007 г

Общината

2004 –
2007 г

Общината

2004 –
2005 г.

Общината и
Бюрото по
труда
Общината

Съвместно с бюрото по трудова заетост засилване на
контрола по реализацията на проектите от програмата “От
социално подпомагане към осигуряване на трудова заетост” и
обвързване на тази дейност с приоритетите за развитие на
общината през периода 2004 – 2007 г.
Организиране на курсове за безработни с ниско образование и 1 000 лв.
без специалност, с оглед намаляване на безработицата до
минимум.
Оземляване на безработни граждани със земя от общинския
поземлен фонд и подпомагането им да се утвърдят като добри
селски стопани.
Мярка: Подобряване на здравното дело в общината
Усъвършенстване на медицинската профилактика,
120 000
превантивната дейност и ранната диагностика на такива
лв.
заболявания като: инфаркт, инсулт, рак на дихателните
пътища и рак на гърдата при жените

Закупуване на медицинска апаратура за Диагностични –

500 000

2004 –
2005 г.
Американски и 2004 –
Швейцарски
2007 г.
Червен кръст.
Програма на
Холандското
правителство

Общината,
Американски
и
Швейцарски
Червен
кръст.

Външен

Общината
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5.3.3.
5.3.4.

5.4.
5.4.1.

5.4.2

консултативен кабинет и Звеното за спешна медицинска
помощ:
Хематологичен анализатор;
Кардиограф;
Малка операционна зала;
Глюкомер – тест ленти;
2 трансера – към ехографския апарат;
Съвременна кола за екипите на Звеното за спешна
медицинска помощ.
Създаване на общински профилакториум, за фитилечение в
с. Китен за 60 човека и малка музейна експозиция за билките
в региона.
Повишаване на квалификацията на личните общо
практикуващи лекари в краткосрочни курсове в Медицинска
и Военномедицинска академия по програми на Министерство
на здравеопазването и на Американския Червен кръст
Мярка: По-нататъшно развитие на образованието в общината
Възстановяване на висшето образование в Приморско с
професионална насоченост към икономика на туризма.
Откриване на филиали на Тракийския университет и на
Копенхагенския университет (Дания). Осигуряване на база за
тези филиали
Възраждане на дейността на училищните настоятелства в
двете училища и в детските градини в общината и включване
в тях на общински съветници и специалисти от общината

5.4.3.

Съвместно с ръководствата на училищата, анализиране на
проблема с отпадащите от образователната система ученици и
набелязване на мерки за решаване на проблема

5.4.4.

Засилване преподаването на чужди езици в училищата и

лв.

инвеститор.
Проекти на
организацията
на Червен
кръст

400 000

Общината и
външен
инвеститор
Външен
инвеститор

50 000 лв.

2005 г.
2004 –
2007 г.
.
2005 –
2006 г.

Кмет и
Общински
съвет

2004 г.

Общината и
ръководител
и на училища
и детски
градини
Кмет и
ръководител
и на
училищата
Общината и

2004 г.

90 000 лв.

Външен

Общината и
външен
инвеститор
Общината

2004 –
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детските градини. Създаване на 3 нови кабинети за езиково
обучение

инвеститор

2005 г.

5.4.5.

Разширяване на СИП по отглеждане и събиране на билки и
екологичен туризъм

Министерство
на
образованието
и общината

2004 –
2007 г.

5.5.

Мярка: Съчетаване на държавната и общинска подкрепа,
спонсорството и личната инициатива за възраждане на
народните празници и традиции като необходимо условие за
съхраняване на националната памет и култура.
Изграждане на Исторически музей в Приморско и с. Китен

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4

5.6.

5.6.1.

Включване на граждани от всички възрасти в ежегодните
прегледи на художествената самодейност и в
археологическите разкопки в общината
Внасяне на качествени промени в културната програма на
общината през летния период и осигуряване на разнообразна
концертна дейност за гражданите
По нататъшно развитие на спортната база в общината и
привличане на повече младежи и ученици в активна спортна
дейност: футбол, волейбол, баскетбол, плуване и лека
атлетика.
Мярка: Осигуряване на още по-тясно взаимодействие на
общината с РУ на МВР, КАТ и Противопожарната и аварийна
служба за отстраняване на заплахите над отделния гражданин
и турист, опазване на тяхната собственост, осигуряване на
безопасно движение по пътищата и недопускане на пожари.
Създаване на доброволни отряди на гражданите от общината
за опазване на обществения ред и опазване на
селскостопанската продукция

2005 –
2006 г.
2004 –
2007 г.
2004 –
2007 г.

ръководител
и на училища
и детски
градини
Общината и
ръководител
и на училища

Общината
Общината,
НПО и РИМ
- Бургас
Общината

2004 –
2007 г.

Общината

2004 –
2007 г.

Общината
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5.6.2.
5.6.3.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.

5.7.3.
5.7.4.
5.7.5.
5.7.6.

Приемане на Общинска програма за повишаване на
гражданската култура на младежите и девойките и борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Развитие на извънучилищните форми на занимания с деца и
юноши. Създаване на неделни християнски училища в гр.
Приморско и с. Китен
Мярка: Подобряване на качеството на услугите,
предоставяни от общината и създаване на благоприятна
институционална среда.
Изграждане на информационна система за видовете услуги и
въвеждане на ефективна система за предлагане на услуги на
едно гише
По нататъшно утвърждаване на модела за директно събиране
на данъците на едно гише в общината е цел увеличаване
приходите на общината и намаляване на недобросъвестните
данъчни платци
Развитие и усъвършенстване на финансовата и гражданска
децентрализация в работата на общината и засилване
контрола на гражданите над нейната дейност
Развитие на партньорството между гражданите и местната
власт. Създаване на ефикасни структури за обмен на
информация между тях
Осигуряване на тясно взаимодействие на местната с
регионалната и централна власт в Бургас и София
Интегриране на общината в социално – икономическия живот
на екорегион “Южно Черноморие и Странджа планина” и на
Югоизточния планов регион

2005 г.

Общината
Общината

2005 г.

Общината

2004 –
2007 г.

Общината и
НПО

2004 –
2007 г.

Общината и
НПО

2004 –
2007 г.

Общината и
НПО

2004 –
2007 г.
2004 –
2007 г.

Общината
Общината
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V. ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ И
ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2009 ГОДИНА
В резултат на изпълнение 85 на сто от приоритетите, мерките и действията,
залегнали в Плана за развитие на общината през периода 2004 – 2007 година, през
2007 година, община Приморско е вече утвърден лидер на то развитие сред малките
общини в България, в екорегион “Южно Черноморие и Странджа планина”. Силно
нарастват доходите на гражданите в резултат на:
•

Подобряване на трудовата заетост;

•

Намаляване на местните данъци и такси;

•

Усъвършенстване на формите на социална защита и подпомагане;

•

Бърз икономически растеж на сдруженията, фирмите и едноличните
търговци в региона.
Демографската криза не е напълно овладяна. Но все-повече млади хора от

общината скъсват с емиграцията и предпочитат да живеят и работят в селищата на
общината.
Вследствие на умелата общинска политика, междуетническите отношения са се
превърнали в еталон за останалите общини в България.
Негативен процес, който продължава да се изостря както в общината, така и в много
други общини на ЕС е застаряването на населението.
Като страна членка на Европейския съюз, Република България ще има достъп до
структурните фондове на ЕС, предоставящи средства за финансиране на общите за
Европейския съюз политики. Членството в ЕС предполага и свободно движение на
стоки, услуги, капитали и работна сила. Необходимо е община Приморско да бъде
подготвена и да се възползва от новите условия, вместо да загуби.
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Планирането през този период се усложнява и поради факта, че Европейския
съюз се намира в процес на цялостна вътрешна реформа.
България ще може да използва Европейските структурни фондове за
финансиране на: изграждане и подобряване на комуникационната и транспортна
инфраструктура, общата селскостопанска политика, мерки за увеличаване на
заетостта, подкрепа на малките и средни предприятия, екологията, образованието и
туризма. Българският селскостопански производител ще може да разчита на субсидии
и стабилни селскостопански цени, закрила по отношение на внос от страни не членки
на ЕС. В замяна на това производството на основни селскостопански стоки ще
трябва да се ограничи от квоти. Всички стоки и хранителни продукти ще
сертифицират

за

своето

съдържание

и

безопасност.

Подобно

на

предприсъединителните фондове, европейските фондове ще финансират мерки за
диверсифициране

на

селскостопанското

производство

и

подпомагане

на

изостаналите, планински и полупланински райони. Граждани и постоянно
пребиваващи в ЕС ще имат правото да живеят на територията на страната и
закупуват земеделска земя.
Ще

се

финансират

мерки

за

увеличаване

на

заетостта

като

преквалификационни курсове, стажове и практики. Ще се субсидира заетостта на
инвалиди в частния и държавен сектор. Ще се насърчава социалната отговорност на
частните фирми.Силно развитие ще получи туризма.
Като община в Европейския съюз община Приморско ще има възможност да
получи допълнителна подкрепа за осъществяването на едни свои приоритети и да се
раздели с други.
Основните приоритети, които избира Община Приморско за своето развитие са:
1. Морски

туризъм,

море

и

фитолечение,

алтернативен

туризъм:

екотуризъм, селски туризъм, ловен и спортен туризъм, поклонически
туризъм и посещение на обекти от културно – историческото наследство
в региона, удължаване на сезона чрез морско – планински туризъм.
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2. Животновъдство и преработка на продукцията от отрасъла в малки
екологично чисти предприятия. Сертифициране на произвежданите
продукти по стандартите на Европейския съюз.
3. Отглеждане на билки, гъби, и диворастящи плодове и тяхната
преработка в малки предприятия.
4. Развитие на горското дело и увеличаване броя на защитените
територии, видове и резервати. Премахване производството на дървени
въглища на територията на общината.
Очертава се перспективата към 2009 година община Приморско да се
нареди сред най-проспериращите малки морски общини в Европа и да се
превърне в един от най-привлекателните европейски и световни центрове за
летуване и туризъм.
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VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ
И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН. РЕД
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
Реализацията на "Плана за развитие на община Приморско за периода 2004 2009 година" е сложен и многообразен процес, свързан с влиянието на фактори и
обстоятелства в един сравнително дълъг период от време, при различни
политически, икономически и социални ситуации, въздействие на международните
фактори и промени в микро и макросредата. Следователно не е възможно да се
предвидят точно всички промени, които ще настъпят при изпълнението на план и
плановете за действие. Поради тази причина изпълнението на общинския план
следва да се възприеме като един непрекъснат процес на наблюдение, контрол и
актуализация, учейки се от грешките, трудностите и неуспехите и коригиране на
съществуващите вече насоки за развитие и дейности към настъпилите нови
обстоятелства и променена среда. Много е важно да се подчертае, че общинският
план дава само перспективите и насоките за развитие и не могат да бъдат строга
рамка, ограничаваща възможните дейности, програми и проекти. На базата на
разработеният план се изготвят годишните планове на общината.
За наблюдение (мониторинг) по реализация на общинския план трябва да се
създаде мониторингова група, в която да бъдат включени представители а всички
сектори:

публичен

(община

и

държавни

структури),

частен

и

неправителствените организации. Съставът на групата се предлага от кмета на
общината и се одобрява от Общинския съвет.
Ролята на мониторинговата група е да наблюдава като широкопредставен
орган процеса на изпълнение на плана за развитие и да изготвя отчети до Общинския
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съвет за успехите, неуспехите, проблемите и причините при осъществяване на
общинския план.
Непосредственият контрол по изпълнението на плана за развитие се
осъществява от ръководството на общината в лицето на кмета, като той може да
възлага на един или друг от своите заместници или ключови специалисти от
общинската администрация да наблюдава една или друга задача, в зависимост от
ресора им.
Общият контрол по изпълнението плана се осъществява от Общински съвет
на базата на представен от кмета годишен доклад по изпълнението на плана за
развитие и информация от мониторинговата група.
Главните критерии за отчитане на резултатите от изпълнението на плана:
•

ръст в регионален брутен вътрешен продукт на човек от населението;

•

намаляване на безработицата;

•

демографска стабилизация;

•

повишаване доходите на човек от населението и сравняването им със
социалните стандарти;

•

подобряване на екологичната обстановка;

•

запазване на жизнеността и конкурентноспособността на културно образователните институции в общината.

Измерителите (индикаторите),

които

се

използват

за

отчитане

на

резултатите:
•

нетни приходи от продажби на човек от населението;

•

равнище на безработицата;

•

парични доходи на човек от населението;

•

брой и структура на населението;

•

намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвите;
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•

броя на студентите и учащите се спрямо общото население на града и
общината.
Този кръг от индикатори може да бъде обогатен и с други социално -

политически

показатели,

характеризиращи

специфичните

и

общи

ефекти

и

въздействия от прилагането на предвидените програми в плановете за действие.
Актуализацията на общинския план за развитие ще се извършва ежегодно в
периода октомври -декември при подготовката на новия общински бюджет.
Актуализацията на общинския план за развитие се одобряват от Общинския съвет.
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