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УВОД
Общинският план за развитие има за цел да се определят стратегическите насоки в
развитието на Община Аврен и конкретните мерки и проекти за изпълнение в периода 2007-2013 г. За
целта е събрана, актуализирана и оценена информация за социално-икономическите процеси в
общината с основно внимание към ефективно използване на природните дадености и стопански
обекти, както и към проблемите, породени от изискванията за членство в Европейския съюз.
Използвани са съществуващите и приети в общината стратегически и планови документи:
•

Стратегически план за развитие на община Аврен за периода 2004-2007 г.;

•

Анализ на състоянието на общинската образователна система и перспективи за
развитието й до 2007 г.;

•

Стратегия за развитие на образованието в община Аврен до 2007 г.;

•

Общинска програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското
общество;

•

Програма за опазване на околната среда в община Аврен (2004 – 2007);

•

Краткосрочна програма на община Аврен за енергийна ефективност до 2007 г.,

•

както и други информационни материали, посочени „под черта” в документа

В този смисъл, Общинският план представлява продължение на заложените в посочените
стратегически документи идеи и приоритети за развитие.
Основните задачи на плана за развитие на община Аврен са:
•

Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.

•

Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните
приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово
осигуряване на плана.

•

Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за
постигането на мотивираните цели.

•

Да създаде база за усвояване на очакваните фондове от ЕС и привличането им към
територията на общината. Да очертае рамката на проекти, за които да се потърси
финансиране по национални и международни програми и проекти.

•

Да стимулира създаването на ново гражданско самосъзнание и ценностна система и нов
подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и
принципите за устойчиво развитие.

•

Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките, заложени в
плана и по този начин да разшири демократизацията на управлението и чрез
разширяване на социалната основа на стратегическото планиране.

В изработването на плана основно участие взе общинската администрация, като в отделни
моменти бяха включвани общински съветници, местни ръководители, представители на
неправителствени организации и независими консултанти

Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на Общински планове
за развитие от 2004 г. и Закона за регионално развитие от 2004 г.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕСУРСИ
Обща характеристика
Община Аврен се намира в централната част на Варненска област и заема площ от 380 кв.км.
Съседни общини са Варна, Белослав и Девня – на север, Провадия – на запад и Долни Чифлик – на юг.
На изток общината има излаз на Черно море, като бреговата ивица е с дължина около 20 км.

Общината се състои от 17 села, като най-голямото от тях (с. Дъбравино) има население по
постоянен адрес 1411 жители, а най-малкото (с. Добри дол) – 21 жители. Общинският център, с.Аврен,
е с население 716 жители. Населението на общината по постоянен адрес наброява 7980 жители.1 По
степен на урбанизация общината е на 254-то място от 264 общини в страната.2

Релеф
Релефът е равнинен, с надморска височина от 0 до 300 м и слабо разчленение. Общият
наклон на терена е към юг. Долините на реките Камчия и Провадийска и заравненото Авренско плато
са оформили два ясно изразени района – платовиден и долинен.
С надморска височина до 49 м са селата Дъбравино, Казашка река, Круша, Синдел,
Тръстиково, Царевци и Юнак; от 50 до 99 м са селата Близнаци, Добри дол и Садово; между 100 и 199
м е средната надморска височина на селата Болярци, Здравец, Китка, Приселци и Равна гора, а между
200 и 300 м са Аврен и Бенковски3.
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Източник: http://grao.government.bg/tna/tab02.html, данни към 14.09.2005 г.
Индекс на човешкото развитие. Годишен доклад на ПРООН, 2003 г.
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Източник: http://www.nsi.bg/EKATTE/VAR01.htm,
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Надморската височина се е оказала един от факторите, повлияли на формирането на
населените места в общината. Селата, които са разположени в долинната югоизточна част
(Дъбравино, Синдел, Царевци) са по-добре развити във функционално отношение от разположените
по билната част и са се оформили като най-големите села в общината.

Климат
Климатът е типичен умерено континентален. Под влиянието на релефа и Черноморския
басейн са се оформили три климатични микрорайона, всеки от които със своята специфика, а именно:
- Западен: обхваща поречието на р. Провадийска и се характеризира с топло лято и студена
зима със сравнително устойчив снеговалеж;
- Източен: обхваща долината на р. Камчия. Характеризира се с мека зима, дълга и студена
пролет, прохладно лято и топла есен;
- Централен: обхваща платото и има много ясно изразен континентален климат с по-силни
ветрове и по-дълги периоди на застудявания.
Всеки от трите микрорайона има своята специфика по отношение на почти всички
климатични фактори. Така например в източната част средногодишните температури са с око 0.5° С
по-ниски от тези в западната; на север валежите са по-малко отколкото в южната долинна част; в

северната част преобладават по-силни северозападни ветрове, а в южната – значително по-слаби
западни.
По-долу е направен преглед на основните елементи на климата:
Температура на въздуха: Средногодишната температура е 11.3° С, или по-ниска от тази за
област Варна (12.8° С). Средномесечната температура има своя минимум през януари (0.1° С), а
максимума е през юли (21.6° С). Максималните месечни температури варират от 4° С (януари) до 29°
С (юли-август). Посочените данни говорят за сравнително мек климат, без отрицателни
средномесечни температури.
Ветрове: Преобладават ветрове от западна (39.7%) и източна (24.2%) посока.
Средногодишната скорост на вятъра е 1.5 m/sec, което в сравнение със стойността за област Варна (5-7
m/sec) характеризира района като по-скоро тих, без силни ветрове.
Валежи: Средногодишното количество е 562 мм1, което е под средната стойност на този
показател за страната (около 650 мм). Най-много са валежите през месеците ноември и декември
(зимен максимум), както и през май-юни (летен максимум), а най-малко те са през март и августсептември. Значението на валежите е главно хидроложко (подхранване водния режим на реките),
както и по отношение на селското стопанство.
Интересен показател е броят на дните без слънчево греене през годината – те са средно едва
10, като този показател е изключително нисък – напр. за една от най-южните станции в страната
(Сандански) са отбелязани средно 46 дни без слънчево греене. Това дава възможност за използване на
слънчевата енергия като алтернативен енергиен източник.

Почви
Характерно за общината е относително голямо почвено разнообразие. Под влиянието на
релефа и различните климатични характеристики са се оформили следните райони:
- Първи район: обхваща цялата източна част на общината. Тук преобладават тъмносивите и
сивите горски почви с плитък хумусен хоризонт, ниско съдържание на органични вещества и
относително слабо плодородие;
- Втори район: западната част на общината. Тук почвите са слабо излужени и излужени
черноземни смолници, характеризиращи се с високо естествено плодородие;
- Трети район: разположен по долината на р. Камчия. Тук са представени основно
алувиално-ливадните почви, за които е характерно високо естествено плодородие.
В количествено отношение почвите се разпределят както следва: черноземни – 44%; сиви
горски – 40%; ливадни – 11%; пясъци – 0.4%. Общо около 30% от почвите са ерозирали в по-голяма
или по-малка степен.
Разнообразието на почвите в общината и наличието на такива с високо естествено
плодородие, в съчетание с равнинния релеф и благоприятните климатични характеристики, дават
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Измерено при станция Синдел

възможност за развитие на селско стопанство (зърнени култури, слънчоглед, захарно цвекло, лозя и
животновъдство).
За източната част на Авренското плато са характерни активно действащи свлачища с
приръбов скален откос с максимална ширина 550 м и максимална височина 130 м. По десния бряг на
р. Камчия също има опасност от възникване на свлачищни процеси. Районът южно от с. Дъбравино се
характеризира с плитки подпочвени води.

Води
Повърхностните водни ресурси в общината са представени основно от преминаващите през
територията й реки Провадийска и Камчия, както и от притока на последната – Камлудере. По техните
поречия са изградени общо 9 язовира (5 от тях – общинска собственост) с площ от 8 до 80 дка,
използвани за напояване и риборазвъждане.
Подпочвените води от трите водоносни хоризонта – горнокреден, неогенски и кватернерен –
са основен източник за питейно водоснабдяване в общината. По своите характеристики водите са
студени, не напорни, порово-пукнатинни, алкални, твърди до много твърди. Водите от кватернерния
хоризонт се характеризират с повишено съдържание на манган и нитрити. Изградени са общо 26 позначителни водовземни съоръжения – дренажи, сондажи, шахтови и тръбни кладенци, които се
стопанисват от „В и К” ООД – Варна и няколко частни ползватели с разрешителни за водоползване.
На територията на общината има минерални водоизточници – край селата Царевци,
Близнаци и Казашка река. До този момент те не са проучени и нямат стопанско значение.

Полезни изкопаеми
Община Аврен може да се определи като бедна на полезни изкопаеми. Находища на
сарматски варовици (Авренско плато) се използват за добив на облицовъчни материали. Край Китка,
Садово и Дъбравино се добиват инертни материали (пясък и чакъл) за строителството.

Растителност и животински свят
Най-голям интерес от растителните съобщества на територията на общината предизвиква
Камчийската заливна гора, известна още като Лонгоза, която е най-обширната подобна гора в
страната. Тя е характерна с многоетажна структура, наличие на множество увивни растения (лиани) и
голямо растително и животинско разнообразие, което й придава облика на тропическа гора,
формирана в условията на умерения климат. Интересни са периодичните заливания, дължащи се на
наличието на места, по-ниски от морското ниво, както и на образуваната от наноси „пясъчна коса” в
устието на реката.
Растителното разнообразие е голямо, особено в лонгозната гора по поречието на р. Камчия и
блатата около нея. Тук се срещат общо 245 вида висши растения, между които 8 застрашени от
изчезване – грудеста горва, лъскаволиста млечка, блатно кокиче, блатен телиптерис, северница,
битински синчец и др. В останалата част на общината се срещат характерните за цялата страна билки

– мащерка, жълт кантарион, лайка, бял бъз, черен бъз, глог, шипка и др. Тези лечебни растения не
представляват сериозен стопански интерес, тъй като на територията на общината няма регистрирани
пунктове за изкупуване съгласно Закона за лечебните растения.
Лонгоза е изключително богат и на животински видове. Тук се срещат 25 вида риби, седем
от които са включени в националната Червена книга; 26 вида дребни бозайници, сред които найинтересни са видрата и кафявата горска полевка; 258 вида птици. 118 от установените видове птици са
с неблагоприятен природозащитен статус в Европа, 32 от които гнездят. Сред редките видове са
черният щъркел, малкият креслив орел, соколът орко, големият ястреб, осояда, както и седем от общо
деветте вида кълвачи, разпространени в Европа.
Освен характерната за Лонгоза фауна, в близкото минало общината се е характеризирала с
голямо дивечово разнообразие (сърни, елени, зайци, диви прасета, яребици, фазани, пъдпъдъци,
бекаси). Днес част от тях са застрашени от изчезване в резултат на интереса, който представляват като
обекти за лов.

Защитени територии
Защитените територии представляват около 4% от територията на общината. Разположени в
източната й част и са свързани с устието на р. Камчия и морското крайбрежие.
- Резерватът „Камчия” има площ от 842 ха, разположени по двата бряга на реката.
Първоначално създаден през 1951 г. на площ от 63 ха, територията му е разширявана два пъти – през
1962 и 1980 г. с цел запазване на редките и характерни животински видове и стабилизиране
екосистемата на заливната гора. В началото на 80-те години резерватът е включен в списъка на
биосферните резервати на ЮНЕСКО. Днес резерватът представлява компактна гора, доминирана от
полския ясен, но се наблюдават и други горски формации (бряст, елша, габър). Много интересни са
двата разлива на реката под морското ниво („азмаци”), както и цялостния облик на гората – не особено
гъста, но трудно проходима поради наличието на множество увивни растения. В резервата е забранена
всякаква човешка дейност, която би променила естествения му облик.
- Буферна зона на резерват „Камчия” – обявена е в началото на 80-те години и обхваща
площ от 70 ха горски площи и 160 ха поземлен фонд. В зоната са ограничени дейностите, които могат
да въздействат негативно върху резерватната площ – голи сечи, промишлен риболов, промишлено
събиране на билки, гъби и цветя, движение на моторни лодки по реката, паркиране на МПС. Допуска
се паша и традиционно ползване на земеделските земи.
- Защитена местност „Камчийски пясъци” – обхваща крайбрежната пясъчна ивица и
преходната зона между нея и заливната гора и има обща площ 373.6 ха. Тук са установени почти
всички ендемитни растения, характерни само за Понтийската флора, а комплексът е включен в
списъка на орнитологично важните места в Европа. Местността е едно от уникалните местообитания
на черния щъркел и още над 20 вида прелетни и водоплаващи птици. Разрешено е ползването на
плажната ивица от летовници, ограничено събиране на блатно кокиче и създаване на горски култури
от характерни за района видове.

Общ проблем на защитените територии е тяхното поддържане –резерватът е лесно достъпен,
оградата му е в значителна степен разрушена, в него навлизат няколко черни пътя. Буферната зона
извън горския фонд не е маркирана и на практика не изпълнява предназначението си. Обозначенията
на защитената местност „Камчийски пясъци” са повредени или липсват. Не се контролира строго
спазването на забраните.
На територията на общината се намира част от курортния комплекс „Камчия” с обща площ
1 500 ха. Той включва описаните по-горе защитени територии. Като цяло, ограниченията са запазили в
значителна степен района от интензивното застрояване, характерно за морските ни курорти. Това, в
съчетание с характерните и до голяма степен уникални природни дадености, представлява отлична
възможност за развитие на специфичен туристически продукт, отговарящ на принципите на
устойчивото развитие.

SWOT-анализ„Природо-географски характеристики и ресурси”

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

•

Добро географско положение

•

Община от селски тип

•

Преобладаващо равнинен релеф

•

•

Сравнително мек климат

Отсъствие на полезни изкопаеми със
стопанско значение

•

Наличие на брегова ивица и курортен
комплекс

•

Разнообразна флора и фауна с уникални
представители

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

•

Наличие на защитени територии
опазване на природните дадености

•

Голям брой слънчеви дни – използване
на слънчевото греене като енергиен
източник

– •

Наличие
процеси

на

свлачища

и

ерозионни

СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортна инфраструктура
Пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре развита. Общата
дължина на пътищата с трайна настилка е 99.6 км, от които едва 16.6 км са част от първокласен път I-9
„Дуранкулак – Малко Търново”, а останалите са трети клас (38.6 км) и общински пътища (44.4 км).
Подробна информация за пътната мрежа на територията на общината е дадена в следващата
таблица:
Значение
Дължина
(на
територията
на общината), км
16,6 национално

Състояние

Номер
на пътя

Наименование на пътя

Клас
(I / II / III /
общински)

І-9

Варна-Бургас

І клас

ІІІ90416
ІІІ90038
ІІІ90408
ІV90031
ІV90033
ІV90038
ІV90044
ІV90402

Венелин - Бенковски

ІІІ клас

12,7 регионално

задоволително

Харамията – ЗдравецАврен-Синдел
Дъбравино-ЮнакТръстиково
/І-9/Близнаци-/устие
Камчия/
/І-9/ устие Камчия

ІІІ клас

25,4 регионално

добро

ІІІ клас

14,8 регионално

задоволително

ІV90404
ІV90418
ІV90424
ІV90039

много добро

общински

3,3 общинско

много добро

общински

4,6 общинско

задоволително

Синдел-ЦаревциЖитница
/І-9/ Пода-Равна гораБенковски
Круша-КиткаБолярци

общински

6,3 общински

задоволително

общински

11,5 общинско

задоволително

общински

7,3 общинско

задоволително

Венелин-Казашка
река-Юнак
Разклон Добри дол

общински

1,9 общинско

задоволително

общински

1,5 общинско

задоволително

/Белослав-Падина/м.
Бялата вода
Аврен-Садово

общински

2,3 общинско

задоволително

общински

5,7 общинско

добро

Прави впечатление, че при пътищата от общинската пътна мрежа като „много добро” може
да се оцени състоянието само на отсечката, свързваща първокласния път I – 9 (Варна – Бургас) с
устието на р. Камчия. Тази отсечка с дължина 4.6 км е рехабилитирана по проект на ФАР
”Подобряване на транспортния достъп към места с туристически потенциал”. В по-скоро добро
състояние е отсечката Аврен – Садово (5.7 км). Всички останали общински пътища с обща дължина
34.1 км, или над 75% от общинската пътна мрежа, са в „задоволително” състояние, което означава
необходимост от значителни инвестиции за подобряването й. Същото може да се каже и за над 70% от
пътищата III клас от републиканската пътна мрежа.

Освен посочените по-горе пътища, на територията на общината има и 47 км местни пътища,
които не са асфалтирани, но имат своето значение за нормалния живот на местното население.
Железопътната мрежа на територията на общината има обща дължина 49.8 км. Основните
ЖП-линии, обслужващи общината, са:
- Участък „Житница – Варна” от главната ЖП линия № 2 „София – Мездра – Варна” с
дължина 11.9 км. Линията е удвоена и електрифицирана. Чрез нея се осъществява връзката между
пристанищата Русе и Варна;
- Участък „Нова Шипка – Синдел” от главната ЖП линия № 3 „София – Карлово –
Карнобат – Синдел” с дължина 10 км. Участъкът е удвоен и електрифициран. Чрез нея се осъществява
връзката между пристанищата Варна и Бургас.
От ЖП гарите най-голямо значение има гара Синдел – Тръстиково. Тук се формират товарни
композиции директно от ферибота за гарите Разделна-2, Повеляново, Девня, Белослав, Езерово,
Тополи и Варна.
Друга ЖП гара се намира край с.Юнак, а ЖП спирки има край селата Тръстиково, Царевци и
Дъбравино.
Водният транспорт на практика няма стопанско значение.
На територията на общината няма изградени летища. Най-близкото такова е Международно
летище Варна, което е второто по големина в страната.

Водоснабдяване и канализация
Всички селища на територията на общината са водоснабдени. Шест от населените места
(Дъбравино, Казашка река, Юнак, Царевци, Тръстиково, Синдел), както и курортния комплекс
„Камчия”, получават питейна вода от водопровода „Китка – Варна”, а останалите – от местни
водоизточници. Изградени са водоеми с различна вместимост според населението на селата и
водопотреблението – общо 35 на брой с общ обем 8 617 куб.м.
Потребители
Налично
(населени места)
количество, л./сек
к.к. „Камчия”
40
с. Близнаци, с. Приселци
32
с. Дъбравино, с. Юнак, с.
15
Казашка река
с. Тръстиково, с. Синдел
40
с. Царевци
10
с. Китка, с. Круша,
10,5
с. Болярци, с. Равна гора
с. Здравец
4
с. Бенковски
4
с .Садово
3
с. Аврен
7
с. Добри дол
10

Необходимо
количество л./сек.
70,8
29,6
10,7

Разлика
л./сек
- 30,8
2,4
4,3

13,1
4,7
7,2

26,9
5,3
3,3

5
12,2
2
7,1
2,3

-1
- 8,2
1
- 0,1
7,8

х. „Петрича”

-

0,2

- 0,2

От баланса на водопотреблението е видно, че основен недостиг на вода има в селата Здравец
и Бенковски. В общинския център наличното и необходимото количество се различават незначително
и също се чувства недостиг на питейна вода. Проблем има и при подаването на вода към селата
Близнаци и Приселци – тук количеството на водата е достатъчно, но проводимостта на водопровода е
значително по-ниска от необходимата – 10 л / сек при нужда от 19.3 л / сек. Недостигът води до
въвеждане на режим на водоподаване в тези населени места, особено през лятото, когато в резултат на
активния земеделски и туристически сезон водопотреблението нараства значително. Решаването на
тези проблеми изисква изграждане на допълнителни водоснабдявания или магистрални водопроводи с
голяма дължина.
Сериозен недостиг на вода (около 30 л / сек) може да се очаква и при очакваното бъдещо
разрастване на курортния комплекс „Камчия”. Проблемът може да бъде решен чрез цялостното
изграждане на водопровода от РШ „Камчийски пясъци” до РШ „Шкорпиловци” (отклонение от
водопровода „Китка – Варна”).
Водопроводната мрежа е с обща дължина 380 км, от които 211.8 км водоснабдителна мрежа,
130.5 км външни водопроводи и 4750 частни отклонения с обща дължина 37.4 км. Основната част
(около 90%) са етернитови тръби. От останалите 10% около 22 км са стоманени и около 4.5 км –
поцинковани.
Липсата на средства за превантивна поддръжка и навременна подмяна през годините са
довели до значително влошаване състоянието на водопроводните системи . По-голямата част от тях
трябва да бъдат по-скоро подменени, отколкото ремонтирани, вземайки в предвид количеството на
загубите и броя на необходимите поправки, както и съвременните изисквания към материалите, от
които се изграждат водопроводните мрежи.
Канализационната система е развита само на територията на курортен комплекс „Камчия”.
Нейната дължина е общо 2 735 м и се състои от етернитови и бетонни тръби. През 1983 г. е изградена
пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 200 л / сек (12 500 куб.м. за денонощие) и
стъпало за биологично пречистване до степен на приемник II категория. Пречиствателната станция
има възможност за разширение. По този начин при евентуално бъдещо разширяване на комплекса ще
е необходима само реконструкция на съществуващата и изграждане на нова канализационна мрежа.
Проекта за разширение предвижда и включване на селата Близнаци и Приселци в канализационната
система на курорта.

Електроенергийна мрежа и енергийни източници
Основно електроснабдяването се осигурява от разположената на територията на общината
подстанция „Тръстиково” (110 / 20 kV) с инсталирана мощност 16 MVA, както и от подстанции
„Лазур” и „Старо Оряхово”. Мрежата средно напрежение (20 kV) осигурява нормално захранване на
всички населени места. Проблем обаче е недоброто техническо състояние на мрежата ниско
напрежение – въздушна, с недостатъчна преносна възможност. В допълнение, в част от населените
места (Синдел, Близнаци, Приселци) се очаква с развитието на местната икономика и туристическите

услуги да се появи необходимост от изграждане на нови трафопостове, които да осигурят
допълнителна мощност и стабилно захранване.
До момента за общината няма определен с лиценз от ДКЕР доставчик на
газоразпределителна услуга; няма и проявен сериозен интерес към изграждането на мрежа за
промишлено и битово газоснабдяване. Причината за това са нуждата от големи инвестиции и
очакваната нерентабилност, обусловени от разпръснатостта на населените места, относително малкия
брой жители в селата и липсата на големи промишлени консуматори на територията на общината. В
същото време обаче в съседни общини (Варна, Девня, Белослав) върви процес на газификация и с
оглед близостта на някои от населените места от общината може да се очаква, че в недалечно бъдеще
инвеститорите биха проявили съответен интерес.

Съобщителна система и телекомуникации
Всички селища на територията на общината са включени към автоматични телефонни
централи и в системата за автоматично избиране в националната мрежа. Общият брой на телефонните
постове е 2039. Цифрови са телефонните постове в селата Близнаци, Приселци, Равна гора, Болярци,
Китка и Круша. Курортният комплекс „Камчия” има директна кабелна връзка с гр. Варна.
На територията на общината има добро покритие от мрежите на мобилните оператори –
Мобиком, Мобилтел и Глобул.
Телевизионният сигнал от основните национални програми се приема с добро до приемливо
качество във всички населени места на общината. Кабелна телевизионна мрежа има изградена само в
с.Приселци и с. Близнаци
Интернет достъп има в селата Аврен, Близнаци и Приселци, като в последно време в много
от населените места се изграждат информационни центрове със свързаност към Интернет.

Управление на отпадъците
На територията на Община Аврен има организирана система за сметосъбиране и
сметоизвозване. Дейността се извършва от лицензирана фирма, на основание сключен договор с
общината. Отпадъците се извозват до гр. Провадия къдети се депонират. Съдовете за отпадъци
разставени в населените места са два вида: контейнери тип “Бобър” и пластмасови кофи 240 л.
Основните съставки на битовите отпадъци са пластмаса, метал и стъкло, а селскостопанските
са от растителен и животински тип.
Строителните отпадъци не се извозват организирано, което води до липса на контрол.
Допълнителен проблем са големият брой нерегламентирани сметища – над 20 на брой.
Усилията, които общината полага за тяхното ликвидиране, биват компрометирани от повторното
замърсяване на вече почистените терени, а възможностите за контрол и санкциониране на
нарушителите са ограничени.
В съответствие с изпълняваната на територията на област Варна „Програма за регионално
управление на отпадъци в регион Провадия”, финансирана по програма ИСПА, се предвижда
изграждането на съвременно регионално депо за битови отпадъци и реализиране на схема за разделно
събиране на отпадъците за девет общини, между които и община Аврен. Съгласно Програмата,

общините следва да закрият за своя сметка съществуващите нерегламентирани депа и селски сметища
до края на 2010 г. Това ще ангажира определен финансов ресурс на общината през първите три години
на плановия период 2007 – 2013 г.
На територията на общината няма депо за опасни отпадъци. Предвид отсъствието на големи
промишлени предприятия, такива се генерират основно от бита – стари автомобилни акумулатори и
батерии, живачни и луминесцентни лампи и др.
Складове с пестициди има в с. Аврен и с. Синдел. В с. Синдел в контейнер, намиращ се под
охрана, се съхраняват 30 т твърди и 15 000 л течни пестициди. В с. Аврен в склад в добро състояние,
но без охрана, се намират 24 т твърди и 3 000 л течни пестициди. Необходимо е да се предприемат
мерки за по-надеждно съхранение на пестицидите в с. Аврен.
В с. Приселци функционират център за разкомплектоване на стари автомобили и два пункта
за изкупуване на черни и цветни метали.

Териториално устройство и планиране
Уличната мрежа във всички населени места е предимно в незадоволително техническо
състояние, а на места улиците нямат трайна настилка. Тротоарите са частично изградени само в
централните части на отделни населени места.
Важен елемент от устройството на населените места са зелените територии. В централната
част на всички населени места на общината има по-малки или по-обширни такива, като общата им
площ е 172 795 кв.м. По-значителни зелени територии представляват лесопарковете, а именно:
•

Лесопарк с. Синдел с обща площ 3 660 кв.м.;

•

Лесопарк с. Приселци с обща площ 3 750 кв.м.;

•

Лесопарк с. Садово с обща площ 3 660 кв.м.;

• Лесопарк с. Тръстиково с обща площ 11 510 кв.м.
Устройствените планове на повечето населените места са остарели и не отговарят на
днешните тенденции в развитието им. Регулационните планове са утвърдени със заповеди по различно
време, като след 1990 г. датират само регулациите на селата Бенковски, Близнаци, Здравец и
Приселци. През периода 1970 – 1990 са утвърдени регулациите на селата Аврен, Дъбравино и
Тръстиково, а всички останали са от преди 1970 г. Най-стари са плановете на селата Круша и Царевци
(1929 г.), Равна гора и Садово (1930 г.), Болярци и Китка (1931 г.), Юнак (1934 г.). Необходимо е да се
разработят и приемат нови устройствени планове, особено в местата, към които има или се очаква да
бъде проявен инвеститорски интерес.
Съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
следва да се изготвят кадастрални планове за новообразуваните имоти. През 2000 г. е прието решение,
с което в землищата на селата Приселци, Бенковски и Близнаци са утвърдени схеми за разполагане на
селищни образувания. За тези терени, както и за останалите землища, в които има земи, попадащи под
разпоредбите на параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ следва да бъдат изработени кадастрални планове, чието
финансиране е отговорност на държавата. Към настоящият момент има изготвени такива за земите по
&4 в землището на с. Бенковски и се изготвят за земите по &4 в землището на с. Приселци. Наличието

на такива земи следва да се разглежда като средносрочна възможност за бъдещо развитие на
населените места в посока създаване условия за отдих на местни жители и гости на града, но това е
свързано и със задължително изграждане на съответна инфраструктура.

SWOT-анализ„Инфраструктура”
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

•

Чист в екологично отношение район

•

•

Наличие на зелени площи във всички •

Уличната

населени места

населените места

•

Добре развита ЖП мрежа

•

•

Населени места с добре развити
•
комуникации и съобщителни мрежи

Състоянието на пътната мрежа
мрежа
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РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Население
По данни на ГД „ГРАО” населението на община Аврен по постоянен адрес към 14.03.2005 г.
наброява 8 034 души. Съотношението межу мъже и жени е в полза на жените – на 100 мъже се падат
102 жени, което е сравнително ниска стойност – за страната тя е 106 : 100, за Варненска област – 105 :
100. Гъстотата на населението е по-скоро ниска – 21.14 души / кв.км. при средна стойност на този
показател за страната 70.3 души / кв.км.
Динамиката на населението бележи тенденция на спад в дългосрочен план (от 1946 до 2004
г. то е намаляло наполовина – от 17 686 до споменатите по-горе 8 034 жители). Най-рязко е било
намалението през периода на 50-те и 60-те години в резултат на засилената миграция, последвала
съществените промени в обществено-икономическите отношения през онези години. През последните
няколко години тенденциите на спадане броя на населението продължават. Те се дължат основно на
отрицателния естествен прираст (за 2004 г. той има стойност -65, формирана от 103 новородени и 168
починали). Механичният прираст е по-скоро положителен (+75 за 2004 година: 292 заселени срещу
217 изселени), но недостатъчен да компенсира постоянната тенденция към намаляване на
населението. Допълнителен фактор в тази посока е и преминаването на с. Падина към община Девня в
началото на 2001 година.
Коефициентът на възрастова зависимост, определен като отношението на броя на лицата под
15 и над 65 години (сумарно) към общия брой на населението е 48.4%1, което е над средната стойност
на този показател за страната (46.2%). През 2001 г. стойността е била 48.1%. което говори за известна
неблагоприятна промяна през последните години, както и за влошена и неблагоприятна за
демографското развитие на общината възрастова структура.
Община Аврен е с реално и осезаемо присъствие на етническите малцинства. При
последното преброяване над 75% от жителите на общината при последното преброяване са заявили
български произход. По данни на ТСБ от 2003 г. обаче около 34% от населението на общината е от
малцинствен произход. Представени са няколко етнически групи: роми, турци и евреи, като наймногобройна е първата от тях.

Образование
Образователното ниво на населението е ниско. Преобладаващата степен е основно
образование (37.5 %) и по-ниско (36.5 %). Едва 1 % от жителите на общината са с висше образование,
като този показател е изключително нисък в сравнение със средния за страната (13.25 %). Общината
заема 195-то място от 264 общини по показателя „грамотност на възрастното население”2. Причините
за това са комплексни – както типично селския характер на общината, така и възрастовата и етническа
структура. Необходими са целенасочени мерки за подобряване на образователното ниво особено на
лицата в трудоспособна възраст в съответствие с тенденциите за развитие. Ниското образователно и
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2

По данни за 2004 година
Индекс на човешкото развитие. Годишен доклад на ПРООН, 2002 г.

квалификационно ниво е пречка от една страна, пред реализацията на пазара на труда, а от друга пред навлизането на инвестиции и развитието на местната икономика.

Заетост и безработица
Работната сила1 в община Аврен по последни данни наброява 4261 души, което е около 53%
от населението на общината. Сравнително ниската стойност на този показател показва ограничени
възможности за икономическа продуктивност и реализиране на приходи в общинския бюджет от
подоходни данъци.
Към 30.04.2005 година броят на регистрираните безработни в общината е 626 души, от които
264 са мъже и 362 – жени. През последните години се наблюдава спад в нивото на безработица –
средногодишният брой безработни през 2002 г. е бил 1085 души, а през 2004 – 596 души. Следва да се
отчете, че намалението се дължи най-вече от провежданата политика на осигуряване на временна
трудова заетост по програмите на Министерството на труда и социалната политика и община Аврен, а
не на увеличаване броя на заетите в реалната икономика.
В структурата на безработните лица през последните годинисе наблюдават някои тревожни
тенденции, характерни за страната като цяло, а именно:
•

нарастване делът на безработните жени – от 43 % (2000) на 54 % (2003);

•

висок процент на безработица особено сред безработните младежи (до 29 годишна
възраст).

Обявените свободни работни места на територията на общината са основно за специалисти с
висше образование, но такива безработни сред местното население няма.

Социална инфраструктура
Образователна мрежа
На територията на община Аврен функционират 7 училища, от които само едно СОУ в с.
Синдел, 5 основни (в селата Аврен, Дъбравино, Приселци, Царевци и Тръстиково) и едно начално в с.
Близнаци. През последните години в резултат на негативните процеси в демографско отношение са
закрити училищата в селата Китка, Бенковски и Казашка река.
През 2003 / 2004 учебна година броят на учениците е бил 924, а през 2005 / 2005 – 862,
обучаващи се в 48 паралелки. Слети паралелки има в четири от училищата, като общия им брой е 8
(по четири в началния и прогимназиалния етап). Например в НУ „Васил Левски” – с. Близнаци
единадесет деца от 1 до 4 клас и други десет от 2 и 3 клас учат в двете паралелки в училището. В ОУ
„Христо Ботев” – с. Аврен деветнадесет деца от 5 до 8 клас учат в една паралелка. В ОУ „Д-р Петър
Берон” – с. Царевци всички паралелки са слети. В допълнение, в пет от училищата има общо 20
маломерни паралелки – 11 в началния и 9 в прогимназиалния етап.

1

Населението между 15 и 65 години, което по принцип се смята за икономически активно, без оглед на това,
дали към момента спада към групата на заетите лица или е без постоянна работа

Въпрос, на който трябва да се отговори през следващите години е дали е необходима понататъшна оптимизация на училищната мрежа. Аргумент в полза на преминаването към повече
средищни училища е намаляването броя на слетите паралелки и оттам – по-доброто качество на
получаваното образование. По този начин ще намалеят и разходите за издръжка на училища. В
подкрепа на запазването на мрежата от училища могат да се изтъкнат очакваните благоприятни
демографски тенденции, съпътстващи бъдещото развитие на общината, както и очакването, че
преминаването към повече средищни училища и организиране превоз за учениците от населените
места, в които няма училище, ще намали посещаемостта на занятията и ще влоши допълнително
образователното ниво на населението.
Следва да се отчете, че голяма част от учениците (около 50%) са от малцинствен (основно
ромски) произход, което се дължи на възрастовата и етническа структура на населението в общината.
Етнически конфликти в училищата не съществуват, но тази особеност поражда редица проблеми:
недостатъчно обхващане на подлежащите на обучение деца (общината е на незавидното 197-мо място
в подреждането на общините по показателя „Образователен обхват”1), ниска пълняемост на
паралелките, ниска степен на усвояване на учебния материал поради недобро владеене на български
език и незаинтересованост на родителите, недостиг на учебници и др. Обвързването на системата на
социалното подпомагане със задължителното обучение на децата до 16 години влияе в известна
степен положително на посещаемостта, но по този начин не може да се постигне достатъчно
мотивация за участие в учебния процес.
Оптимизацията на училищната мрежа е въпрос на политическо решение на местната власт.
На този етап усилията на общината са насочени в посока запазване на съществуващите училища и
подобряване условията за обучение в тях. Показател за известен успех в тази посока е намаляването на
броя на учениците, преместени в други училища по тяхно желание – през 2002 / 2003 година е имало
42 такива случая, а през 2003 / 2004 и 2004 / 2005 този брой намалява до 36.
В общината функционират 8 детски градини – в селата Аврен, Приселци, Бенковски, Садово,
Дъбравино, Царевци, Синдел и Казашка река. Всички детски градини са с по една група с изключение
на тази в с. Дъбравино (там те са две). Броят на децата през 2004 / 2005 година е 178, докато през 2003
/ 2004 г. е бил 165 в 8 групи. Средния брой деца е около 20, което е относително висока стойност за
този показател. Малкият брой на групите предопределя висок размер на разходите за издръжка на
детските градини. От друга страна, ниският социален статус на родителите не им позволява да
заплащат своевременно дължимите такси (голяма част от тях – минимални), което допълнително
натоварва общинския бюджет.
Кадровата обезпеченост на образованието е много добра – в системата работят само
квалифицирани педагогически кадри (84 в училищата и 14 в детските градини). 75% от учителите са с
висше образование, а 25% от директорите – с ІІ клас квалификация. Голяма част от тях обаче (над
80%) пътуват от съседни общини, като общината поема 85% от транспортните им разходи. Има
недостиг на преподаватели по английски език.
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Индекс на човешкото развитие. Годишен доклад на ПРООН, 2003 г. Показателят обхваща два критерия –
записваемост в първите две степени и регистрирани читатели в читалищата

Сградният фонд е почти достатъчен за нуждите на образователната система. Две от детските
градини се помещават в построени специално за целта сгради, а останалите шест – в пригодени за това
бивши училища. Проблем представлява сградата за целодневна детска градина в с. Близнаци, която да
обслужва населението в селото, както и това от съседните села Китка, Круша, Равна гора и Болярци.
Такава сграда е в процес на изграждане и предстои нейното завършване. Техническото състояние на
сградите, обаче, не отговаря на съвременните хигиенни изисквания за провеждане на нормален
учебно-възпитателен процес – за всички училища в по-малка или по-голяма степен е необходимо
извършване на качествени основни ремонти на подовите покрития, дограмите, В и К и отоплителни
инсталации, покриви, мазилки и др.
Помощната материална база в образованието също не отговаря на съвременните изисквания.
През последната година със съвместните усилия на общината, Министерство на образованието и
науката и Министерство на транспорта и съобщенията се правят инвестиции в посока подобряване на
сградния фонд и оборудване на компютърни кабинети. Такива са създадени в селата Синдел,
Дъбравино, Аврен и Приселци.
На територията на общината няма учебни заведения над средно образование. Край с. Аврен
се намира базова астрономическа обсерватория.. През м.април 2005 завърши нейния ремонт и в
момента тя предлага сравнително добри условия за наблюдения и обучаване на наблюдатели.
Обсерваторията би могла да бъде използвана за създаване на допълнителна туристическа атракция за
гостите на КС „Камчия”.

Здравни заведения
На територията на общината, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването
здравна карта, е предвидено функционирането на осем лекарски практики, обслужващи населението
както следва:
Населено място

Брой практики

Обслужвани населени места

с. Аврен

1

с. Аврен, с. Садово

с. Бенковски

1

с. Приселци, с. Близнаци, с.
Бенковски, с. Китка, с. Круша,

с. Приселци

2

с. Равна гора, с. Болярци, с.
Здравец, с. Добри дол

с. Дъбравино

1

с. Дъбравино, с. Юнак

с. Синдел

3

с. Синдел, с. Тръстиково, с.
Царевци, с. Казашка река

Към момента всички практики са заети, като по този начин се осигурява първичната
медицинска помощ за жителите на общината. Освен тях функционират и два кабинета за неотложна

медицинска помощ в селата Аврен и Приселци, като предстои откриването на още два такива в
Дъбравино и Синдел.
Стоматологичните кабинети на територията на общината са седем, което е достатъчно за
обслужването на гражданите. Предстои откриване на стоматологичен кабинет и в с. Здравец.
Училищното здравеопазване се осъществява от четири медицински сестри, които по график
обслужват училищата и детските градини. Не е реализирано стоматологично обслужване в учебните
заведения – учениците се обслужват от стоматологичните кабинети в съответните села.
На територията на общината няма здравни заведения за специализирана доболнична и
болнична помощ. Доболничното обслужване на населението се осъществява от ДКЦ „Св.
Клементина” – гр. Варна, с който има сключен договор, а болничната – от всички болнични заведения
на територията на гр. Варна.
На територията на общината има две функциониращи аптеки – в селата Приселци и
Дъбравино. Предстои откриване на аптека и в с. Здравец.
Около 20% от населението на общината, предимно лица от малцинствата и с нисък социален
статус, са здравно неосигурени, което създава проблеми със здравното им обслужване.

Социална инфраструктура и социални услуги
Социалната политика на територията на общината се осъществява основно от Дирекция
„Социално подпомагане”, която е държавна структура на подчинение на Агенцията за социално
подпомагане и от общинската администрация.
Показател за проблемите в социалната сфера е средномесечният брой на подпомаганите лица
по Закона за социалното подпомагане (месечни помощи). Тенденцията е към съществено намаляване
на този брой (2003 г. – 916 д.; 2004 г. – 812 д.; 2005 г. – 407 д.). Тази тенденция обаче следва да се
разглежда най-вече като резултат от реализацията на проекти за заетост по националните програми и
не може да се смята за показател за рязко подобряване социалния статус на населението.
През 2004 г. средномесечно на подпомагане са били 478 семейства с деца, от които 66 – с
петима или повече членове на семейството. 206 лица с физически увреждания са получили целеви
помощи за транспортно обслужване, а 50 – за телефонни услуги. 140 лица са получили безплатно
помощни технически средства.
Общинската социална политика се изразява основно в участието на общината в споменатите
по-горе програми за временна заетост и предлаганата услуга „Домашен социален патронаж”.
Възрастовата структура на населението говори за необходимост от разширяване кръга на социално
патронираните лица, както и подобряване качеството и разнообразяване на предлаганите услуги. С
участието на общината са реализирани и социални услуги за хора с физически увреждания по
програмите „Личен асистент” и „Социален асистент”.

Културно-историческо наследство и културни институти
На територията на община Аврен има 85 паметника на културата от регионално и местно
значение, между които един манастир, 3 църкви, 2 джамии, 8 антични селища, 54 възрожденски къщи.
Интерес представляват античните селища и могилните некрополи край селата Бенковски и Болярци,
средновековния скален манастир „Кешишлик” и средновековната крепост „Петрич кале” –
национален паметник на културата (с.Аврен), къщата-музей „Йордан Ноев”. В с.Царевци се намира
музейният комплекс „Св. Св. Константин и Елена”, състоящ се от църква от 1825 г. и килийно
училище с килимарска работилница. Днешното състояние на комплекса, в миналото посещаван от
множество туристи, е такова, че не позволява нормалното му експлоатиране като туристически обект.
Само по себе си културно-историческото наследство не може да се смята за фактор за
развитие например на културен туризъм, но в съчетание с морските дадености на общината то дава
възможност за организиране на допълнителни атракции (кратки историческо-познавателни турове),
което би допринесло за повишаване стойността на комплексния туристически продукт. За целта е
необходимо да се реализират мероприятия в посока подобряване състоянието на обектите, тяхното
популяризиране и изграждане на указателна инфраструктура (пътни табели към населените места и
забележителностите, маркиране на маршрути и др.).
На територията на общината функционират 15 читалища, които имат съществено значение
за културния живот във всички населени места. Към читалищата са създадени 10 самодейни групи за
изворен фолклор, 4 вокални групи, 6 детски танцови състава. Формациите редовно участват в
ежегодните културни прояви както от общински, така и от регионален и национален мащаб.
Към повечето от читалищата (10 на брой) функционират библиотеки, които разполагат с
книжен фонд от 2 000 до 13 000 тома, който обаче е остарял и се нуждае от обновяване, за да отговаря
на актуалните потребности на населението.
Проблем пред развитието на културния живот в общината е ниската ресурсна обезпеченост
за функционирането на читалищата. Крайно недостатъчни са субсидираните от Републиканския
бюджет щатни бройки – едва 11, с които се осигуряват работните заплати на щатните читалищни
секретари, където има назначени такива. В останалите читалища секретарите работят на доброволен
принцип и съвместяват тази дейност с други ангажименти.
Състоянието на сградния фонд на читалищата е незадоволително, въпреки усилията от
страна на общината за неговата поддръжка с оскъдните средства за капиталови разходи. Това
препятства нормалната читалищна дейност. Най-тежко е състоянието на читалищата в селата Синдел
и Царевци. В с. Дъбравино, което е най-голямото населено място в общината, изобщо няма читалищна
сграда, което ограничава възможностите за развитие на културния живот.

Спортна инфраструктура

В пет от населените места в общината – Аврен, Бенковски, Дъбравино, Синдел и Тръстиково
– са изградени спортни комплекси (стадиони), които са общинска собственост. Състоянието на
терените и особено на прилежащите сгради (съблекални) е незадоволително. Спортната база в
училищата на територията на общината също е амортизирана. В училищата в с. Дъбравино и с.
Синдел няма физкултурни салони; в останалите училища за тази цел се използват пригодени класни
стаи. Във всички училища са изградени спортни площадки, част от които са с липсващи или
амортизирани спортни съоръжения.
На територията на общината са регистрирани три футболни клуба (в селата Аврен,
Тръстиково и Дъбравино), които се състезават в регионалната група, а учениците от СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” – с. Тръстиково през последната година достигнаха до финал на областния турнир
по футбол.
В общината традиционно през м. май се провеждат спортни празници, които представляват
интерес за местното население.
Необходимо е да се предприемат мерки в посока ремонтиране на спортната база,
включително и в училищата (особено в населените места, където тя представлява единствената
възможност за спортуване) и изграждане на нови съоръжения. Така ще се стимулира и създаването на
повече и разнообразни спортни клубове, което ще допринесе за осмисляне свободното време на
младите хора и подобряване на здравния им статус.
Неправителствени организации
Освен споменатите по-горе читалища, на територията на общината има и други организации,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Такива са сдруженията „Приселци21”и „Женска либерална лига”, които вече имат известен опит в реализацията на проекти и
мобилизиране усилията на гражданското общество в посока
местно развитие. Ролята на
неправителствения сектор за в бъдеще ще нараства – такива са националните и европейски тенденции,
ето защо общината трябва да подкрепя и насърчава инициативите за създаване на формални и
неформални сдружения, с които да партнира активно.
В края на м. юли 2005 година приключва проект, финансиран от Европейския съюз по
програма ФАР – „Развитие на гражданското общество 2001”. Проектът „Оптимизиране на услугите за
хора в социално неравностойно положение в община Аврен” е разработен от Сдружение "Приселци
21" и е насочен основно към преодоляването на географската разпокъсаност, лошата инфраструктура
и липсата на информация и социална реализация на хората на територията на община Аврен.
Проектът се осъществява в селата Приселци, Близнаци, Китка, Бенковски, Равна гора и Болярци.
Създадени са 6 координационни центъра за предоставяне на услуги и консултации на социално слаби
и на хора в неравностойно положение са оборудвани с модерна комуникационна техника. Базите
данни съдържат информация за видовете услуги, които се извършват в общината и за наличните
свободни човешки ресурси в селата.

Административно обслужване на населението

Общинската администрация е структурирана в четири дирекции: „Административно-правно
обслужване, социални дейности и здравеопазване”, „Финанси, бюджет и стопански дейности”,
„Териториално селищно устройство, строителство, архитектура и благоустройство” и „Просвета,
култура, младежки дейности и вероизповедания”. Числеността на общинската администрация,
отнесена към 1000 жители, е 6.311 - показател, по който общината заема 47-мо място сред 264-те
български общини. Това говори по-скоро за добри възможности за административно и техническо
обслужване на гражданите.

Административното обслужване в населените места извън общинския център се
осъществява от кметове на кметства и кметски наместници, в съответствие със Закона за местното
самоуправление и местната администрация. Кметства има в селата Близнаци, Бенковски, Дъбравино,
Приселци, Садово, Синдел, Тръстиково, Царевци и Казашка река. Кметски наместници са назначени в
селата Болярци, Здравец, Китка, Круша, Равна гора и Юнак. В шест села има назначени главни
специалисти, а в 5 – технически сътрудници (в с. Синдел има както главен специалист, така и
технически сътрудник).
Административните услуги се осъществяват основно в общинския център и кметствата.
Информация може да се получи на място или по телефон, както и от официалния уебсайт на общината
– www.avren.org, разработен по програма ФАР „Развитие на гражданско общество 2001”. Сайтът
предлага информация за цените на някои административни услуги, но не и за необходимите
документи и сроковете за изпълнение. На този етап в общината не е реализирано обслужване „на едно
гише”.

1

Източник: База данни на НСОРБ, данни към 2003 г.: http://www.namrb.org/web/ч

SWOT-анализ„Развитие на човешките ресурси”

СИЛНИ СТРАНИ
•
•

СЛАБИ СТРАНИ

Наличие на правителствени програми за •
намаляване на безработицата
•
Добре развита в териториален аспект •
образователна мрежа

Висок процент безработица
Застаряващо население
Ниско ниво на грамотност сред повъзрастното население

•

Квалифицирани педагогически кадри

•

Наличие на здравно обслужване в селата

•

Разнообразно и богато
историческо наследство

•

Регистрирани и работещи читалища в •

Недостатъчно добре развити социални

повечето населени места

услуги

•

•

културно- •

Наличие на НПО-сектор в общината

ВЪЗМОЖНОСТИ

Остаряла
материална
образованието
Слети и
училищата

маломерни

база
паралелки

в
в

•

Слабо застъпени възможности за спорт и
развлечения на младите хора в общината

•

Ролята на неправителствения сектор в
обществото е все още слаба

ЗАПЛАХИ

•

Наличие на програми за професионална •
квалификация и преквалификация

По-нататъшно влошаване възрастовата
структура на населението

•

Политиката на МОН и други държавни •

Миграция на младите хора в търсене на

институции
за
подобряване
материалната база в училищата

по-добро образование и реализация

на

•

Повишаване
ролята
на
НПО
в
национален мащаб в посока развитие на
местните общности

•

Тенденции
за
преминаване
към
обслужване
„на
едно
гише”
и
извършване на услуги по електронен път

•

Текучество в общинската администрация
(част от работещите не са местни
жители)

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Промишленост
Община Аврен е с традиционно ниско ниво на промишлено развитие. И днес, както и в
миналото, на територията на общината няма големи структуроопределящи промишлени предприятия.
До известна степен причина за това е и интензивното развитие на мощен промишлен сектор в
съседните общини Варна, Белослав и Девня.
В момента на територията на общината се развиват няколко сравнително малки
производствени предприятия, за които не може да се каже, че формират определен преобладаващ
отрасъл в общинската икономика:
•

„Анакс” ЕООД, с. Дъбравино – основна дейност: добив на инертни материали,
производство на бетонови изделия и керамични тухли;

•

ЕТ „Кади”, с. Дъбравино – основна дейност: производство на еко-брикети;

•

ЕТ „Ян – Ди”, с. Приселци – основна дейност: производство на тапицирана мебел;

•

ЕТ „Бар – Лев”, „Харамията” – основна дейност: производство и търговия с
полиетиленови изделия и строителни материали.

Няколко са фирмите, работещи в сферата на хранително-вкусовата промишленост:
•

СД „Адис Елит”, с. Близнаци – основна дейност: производство на кори за баници,
салфетки и тоалетна хартия;

•

ЕТ „Кини – Си”, с. Китка – основна дейност: производство на сладкарски изделия;

•

„Флосина” ООД , с. Приселци – основна дейност: производство
напитки и хранителни добавки.

на безалкохолни

Производствата на всички изброени стопански единици, както и на останалите активни
такива на територията на общината, имат предимно местно и отчасти регионално значение. Тяхната
дейност не може да се смята за определяща по отношение на общинската икономика и заетостта на
населението.
В същото време, общината попада в списъка на общините, освободени от данък „печалба” по
Закона за корпоративно подоходно облагане. Тази мярка на българското правителство, предприета
през 2003 г. спрямо общини с висока безработица, би следвало да стимулира инвестициите в иначе
непривлекателни за предприемачите региони. В този смисъл, присъствието на община Аврен в
споменатия списък може да се разглежда като допълнителен фактор в посока икономическо развитие.

Транспорт
Транспортът е основният държавен сектор в икономиката на територията на общината. С
най-голямо значение тук е железопътният възел „Синдел”, който може да се разглежда като фактор,
влияещ положително върху възможностите за икономическо развитие.
Транспортното обслужване на населението се осъществява чрез железопътен транспорт или
автобусни линии, обслужвани от Автогара Варна. Има и договорени линии с частни превозвачи.
Маршрутите са планирани с оглед осигуряване на връзка с ЖП гарите за всички населени места.

Далечните кореспонденции се осъществяват чрез железопътния транспорт, както и чрез
автомобилния – по път I-9 „Дуранкулак – Малко Търново”, I-2 „Русе – Варна” и Автомагистрала
„Хемус”.

Селско стопанство
Развитието на земеделието и отчасти на животновъдството са определящи фактори за
общинската икономика. Добрите климатични условия и почвените характеристики, както и слабо
разчленения релеф, благоприятстват отглеждането на различни селскостопански култури.
Доказателство за това е факта, че до 1990 г. на територията на общината са произвеждани около 40%
от зърнено-хлебните култури и 70% от черешите в бившия Варненски окръг (днешна област Варна).
Земеделските земи обхващат 213 547 дка, или 56.2% от общата територия на общината.
Разпределението им по видове е както следва:
•

Ниви: 58 419 дка, или 27.4 % от земеделските земи;

•

Ливади и пасища: 12 984 дка, или 6 % от земеделските земи;

•

Трайни насаждения: 3 575 дка, или 1.6 % от земеделските земи;

• Полски пътища: 6 751 дка, или 3% от земеделските земи.
Видно е, че делът на необработваните земи е значителен – над 60 % от земеделските земи.
Причините за това следва да се търсят в разпокъсаността на имотите – най-много са тези с площ от 3
до 10 дка, както и под 3 дка. Едва 10 имота от нивите, един от масивите с трайни насаждения и 8 от
ливадите са с площ над 200 дка.
Според собствеността земеделските земи се разпределят както следва:
•

Частни: 178 145 дка (80%);

•

Държавни: 26 556 дка (12%);

•

Общински: 16 067 дка (7.2%);

•

Други: 1 732 дка (0.8%)

Преобладаващата част от нивите (52 722 дка, или над 90%) са предназначени за
зърнопроизводство. Основните отглеждани култури са зърнено-житни (пшеница, ечемик), а от
техническите култури – слънчоглед. През 1995 г. с пшеница са били засети 45 540 дка (25% от всички
ниви), от които са добити 11 893 т зърно, или среден добив 261 кг от дка, което може да се окачестви
като по-скоро нисък показател. Със слънчоглед през същата година са били засети 19 610 дка (10.7%
от нивите), като е постигнат добив от 1 608 т (среден добив 82 кг от дка, което е твърде малко).
От трайните насаждения традиционно най-голямо значение имат лозовите масиви. През
периода 1990 – 2000 г. обаче тяхното ползване рязко е намаляло – така например през 1988 г. лозята,
за които са полагани грижи, са били 7 133 дка, през 1995 г. те са едва 2 112 дка. Положителна
тенденция се наблюдава през последните години – по последни данни, площта на лозовите масиви
вече е 2 710 дка.
Подобно е положението и с овощните градини. От 3 818 дка през 1988 г. те намаляват на на
1 470 дка през 1995. Основните отглеждани овощни култури са череши (970 дка, с. Приселци) и

праскови (около 500 дка, с. Равна гора). Други трайни насаждения са заети със сливи и вишни.
Създадени са и 54 дка оранжерии.
След ликвидирането на бившите АПК животновъдството се развива основно в лични
стопанства, като изключение е кооперацията в с. Царевци, в която се отглеждат над 100 крави. Броят
на основните видове животни е както следва:
•

говеда – 469;

•

кози – 2 203;

•

овце – 4 163;

•

свине – 1 448;

•

кокошки – 10 287.

Тези стойности са средно около 3 пъти по-ниски от максимално достиганите в общината
през 1988 година. В допълнение, породният състав на животните е с влошени показатели, тъй като не
се използват елитен разплоден материал.
Сградния фонд на селското стопанство е в критично състояние. От 29 сгради за
говедовъдство с капацитет повече от 2 600 единици се използват едва 4; от също толкова овцевъдни
сгради с капацитет над 6 000 животни не се използва нито една.
На територията на общината са регистрирани и към момента функционират няколко
земеделски кооперации, които заедно с по-големите арендатори имат най-голямо значение за
развитието на селското стопанство. Те обаче не разполагат с достатъчно съвременна земеделска
техника, нито с достатъчен капацитет за достъп до кредитни ресурси и средства от
предприсъединителните фондове на ЕС.
По-големите арендатори и наематели в областта на селското стопанство в общината са около
20 на брой, като повечето от тях се занимават със земеделие и обработват площи между 150 и 18 000
дка. Основно развиват дейността си в землищата на населените места Аврен, Дъбравино, Садово,
Близнаци, Здравец, Тръстиково, Царевци и Казашка гора. По-малко площи са наети в районите на
селата Бенковски, Равна гора и Юнак. Животновъдство развиват арендаторите в районите на Аврен,
Здравец и Царевци. Край с. Казашка река са разположени 60 дка оранжерии за производство на
зеленчуци, стопанисвани от „Еко Плод” ЕООД – Живко Желязков.
Най-големите селскостопански производители на територията на общината са Йордан
Станчев (земеделие и животновъдство, с. Аврен – 18 010 дка); ЗКПУ „Сеяч” – Дяко Дяков (земеделие
и животновъдство, с. Царевци – 14 382 дка); „Готика” ЕООД – Георги Георгиев (земеделие, с. Аврен –
5 700 дка); ПК „Сотир Костов” – Владимир Минев (земеделие, с. Казашка река – 5 221 дка);
„Полихронов” ЕООД (земеделие, с. Близнаци – 4 500 дка).
Имайки предвид традициите и даденостите на община Аврен, може да се каже, че селското
стопанство е един от основните икономически отрасли с възможности за развитие. Проблемите пред
него обаче са много и сериозни, характерни както за страната ни като цяло, така и специфични за
общината:

•

разпокъсаността на земеделския фонд между различни собственици, което затруднява
създаването на големи масиви за отглеждане на зърнени култури, трайни насаждения и
привличане на инвеститори и арендатори в селското стопанство;

•

висок процент на необработваната и поради това – с влошени характеристики земеделска
земя и необходимостта от прилагане на рекултивационни мерки спрямо тези територии;

•

амортизирана и в много случаи на практика разрушена селскостопанска инфраструктура;
липса на модерна техника и затруднен достъп до финансови ресурси за закупуване на
такава;

•

несъвършената нормативна уредба в областта на селското стопанство, в частност
отнасяща се до пазара на селскостопанска продукция и взаимоотношенията по веригата
производител – преработвател – потребител

•

недостатъчно целенасочената държавна политика в подкрепа на земеделските
потребители (система от защитни цени, субсидии и др.);

•

високите нормативни изисквания на Европейския съюз по отношение на технологията на
производство на селскостопанска продукция, част от които вече са в сила, а други
предстои да бъдат въведени и необходимостта от обучение на селските стопани за
изпълнението им.

Решаването на посочените проблеми в частта им, зависеща от общината, следва да бъде сред
основните приоритети за развитие през плановия период 2007 – 2013 г.

Горско стопанство
Общата площ на горите и земите от държавния горски фонд възлиза на 11 756 ха (11 136 ха и
620 ха незалесена площ ), което съставлява около 31% от територията на общината. Освен тях има 262
ха гори, собственост на бившия АПК и 425 ха горски пасища. Общия запас на горите възлиза на
1 320 999 куб.м. стояща маса с клони, като средната възраст е около 40 години. Основните дървесни
видове са широколистни – цер и благун, които, взети заедно, заемат около 80% от горските площи.
Незначителен дял имат иглолистните видове, главно черен бор.
Част от горите са с влошени качества, главно в резултат на извършвана в близкото минало
човешка дейност без оглед на опазването на горските ресурси (безконтролна паша на добитък, добив
на огревна и строителна дървесина в големи количества, както и сеч на ценни дървесни видове,
използвани в занаятчийството). В резултат на това, голяма част от високостъблените в миналото гори
днес имат характер на издънкови, които са с много по-ниска производителност и стопанска годност.
Възможностите за развиване на дърводобив, който да има сериозен дял в общинската
икономика, са по-скоро ограничени, тъй като голяма част (над 60%) от горите на територията на
общината са със специално предназначение – такива са 7 460 ха, от които 4 935 ха курортни гори, 289

ха зелени зони и 1 522 ха ловно-стопански територии. Последните имат своето значение за развитието
на международния ловен туризъм (ловните хижи в местността „Пода”, „Петрича” и с. Здравец) главно
като допълнителна атракция към предлагания морски туристически продукт.
Съгласно действащия лесоустройствен проект, предвиденият добив на дървесина през
следващите години следва да възлиза средно на 17 650 куб.м. стояща маса (без клони). Тук са
включени и дървата за огрев за местното население, чрез които местната власт реализира определена
социална политика. Предвижда се ежегодно да бъде извършвано и залесяване на около 30 ха горски
площи.
Важен момент в развитието на горското стопанство е то да бъде подчинено на принципите
на устойчивото развитие и опазването на горското и био-разнообразието. За целта е необходимо да се
извършва както залесяване с подходящи дървесни видове, така и да се осъществява постоянен контрол
върху нерегламентираните сечи в горските територии.

Туризъм
Условията за развитие на туристическия продукт на територията на община Аврен са много
добри. Наличието на добра плажна ивица в съчетание с уникалните природни дадености на
Камчийския резерват (устието на р. Камчия и лимана „Паша дере”) са оценени още в близкото минало
като привлекателни и тук са изградени два туристически центъра: комплекс „Камчия – север”,
състоящ се от къмпингите „Рай” и „Пирин” и къмпинг „Романтика”. Общата площ на курортния
комплекс е 1 500 дка, а на плажовете – 192 дка.
Легловата база има капацитет около 6 500 места, от които в хотели, мотели и вили – 2 600; в
къмпинги – около 1 500; в почивни домове – около 2 100. Реално използваеми обаче, според
посочените от собствениците данни при категоризирането на обектите за настаняване, са малко повече
от 2800 места. Те са разположени в 513 стаи с по едно и две легла, 163 стаи с по три легла и 226 стаи с
по четири и повече легла.
По-голямата част от местата за настаняване са от категория „една звезда” (1964 на брой). 240
легла са разположени в обекти, категоризирани извън общината, което предполага по-висока
категория. Около 600 легла са разположени във все още некатегоризирани места за настаняване.
Състоянието на част от базата не е на нивото, което се изисква от днешните посетители. Това
може да се каже особено за местата за настаняване в някои от почивните домове. Причините следва да
се търсят основно в промените в икономическите условия в страната през последните 15 години и
съответно в собствеността и политиката на много от предприятията – собственици на бази.
Напоследък обаче се наблюдават известни положителни тенденции в посока подобряване на
условията за настаняване.
До момента курортният комплекс остава встрани от мащабното строителство на хотели,
причина за това е
характерно за цялото българско черноморско крайбрежие. Основна
съществуващият ограничителен режим в защитените територии. Тази особеност напоследък се
оценява по достойнство от инвеститори в областта на туризма. Проявен е инвестиционен интерес от
управлението на гр. Москва за изграждане на модерен санитарно-курортен комплекс, който ще бъде

финансиран изцяло с руски капитали. Разработени са проекти за строителство на 4- и 5- звездни
хотели, отговарящи на изискванията на съвременните потребители на туристически услуги, както и на
голф-игрище и база за конен спорт.
Реално е да се очаква, че изпълнението на тези намерения ще доведе до значително
подобряване на ситуацията в цялата община в икономическо отношение (създаване на нови работни
места в строителството, обслужващата туризма сфера, търговията и услугите; стимулиране
производството на селскостопански продукти за директна консумация; увеличаване приходите от
туристически такси в общинския бюджет). В същото време обаче е необходимо ремонтирането на
съществуващата и изграждането на нова туристическа инфраструктура да се осъществява изцяло при
спазване принципите на устойчивото развитие и запазване на уникалните природни дадености на
региона.
Развитието на курортния комплекс ще изисква значителни инвестиции в публичната
инфраструктура – пътна мрежа, допълнително водоснабдяване и канализация, организиране на
качествено сметосъбиране и сметоизвозване, както и поддържане чистотата на териториите за
обществен достъп и особено на плажната ивица. Реализацията на голяма част от тези мерки не е по
силата само на общината и поради това през плановия период трябва да се търсят възможности за
привличане на средства от европейските структурни фондове, както и да се разчита на партньорство
от страна на туристическия бизнес.
Основните фирми, развиващи туристически продукт на територията на общината са: „СОК
Камчия” ЕАД, „Сливница 1968” АД, „Мери” АД, „Камчия” АД, „Детелина” АД и др.
Във вътрешността на общината условията за развитие на самостоятелен туристически
продукт са ограничени. Легловата база се изчерпва с хижите „Здравец” (край яз. Здравец), „Петрича”
(край с. Аврен) и „Пода”. Има идея за изграждане на мотел в местността „Харамията” с капацитет
около 100 места.
Споменатите по-горе възможности за културно-познавателен, битов, ловен и риболовен
туризъм следва да се разглеждат предимно като допълващи основния туристически продукт, а именно
този, развиван в курортен комплекс „Камчия”. В тази посока е разработения от общината и одобрен за
реализация проект „Разкриване на природните богатства във вътрешността на община Аврен с цел
развитие на туризма”.

Търговия и услуги
Търговията и услугите на територията на общината са развити до ниво, удовлетворяващо
потребностите на местното население. Няма изградени големи търговски комплекси. Необходимост от
такъв вероятно ще възникне във връзка с очакваното разширяване на курортен комплекс „Камчия”.

Общински бюджет

Бюджета на община Аврен за последната отчетна (2004 г.) е в размер на 3 440 968 лв., или
отнесено към жителите на общината средно по 395 лв./жител. За 2003 година тези показатели са били
съответно 2 384 422 лв, или по 273 лв./жител.
Сравнение на някои бюджетни показатели на община Аврен и съседни общини1 (в скоби е
дадена позицията в подреждането за цялата страна по съответния показател в низходящ ред):
Община
Аврен

Всичко
приходи

Всичко приходи
на жител

Собствени
приходи

Собствени приходи на жител

2 400 935 (188)

273 (130)

310 891 (207)

36 (220)

Белослав

6 759 692 (68)

582 (5)

3 092 852 (46)

266 (6)

Варна

83 797 716 (3)

240 (194)

39 622 349 (3)

114 (29)

Девня

5202366 (99)

496 (9)

3 133 113 (45)

299 (5)

4374323 (119)

214 (236)

701 571 (139)

34 (229)

7035888 (64)

273 (132)

1 274 926 (88)

49 (147)

Долни чифлик
Провадия

Видно е, че по относителния показател „всичко приходи на жител” общината заема средно
положение както спрямо съседните общини, така и спрямо 264-те общини в страната. Не така
изглежда обаче подреждането по показателя „собствени приходи на жител”. 220-то място на община
Аврен в подреждането в национален мащаб я поставя в категорията на общини, силно зависими от
държавните трансфери. Това личи и от данните за последните години в следващата таблица, в която за
целите на сравнението са изключени целевата субсидия за социални помощи през 2002 г. и
трансферите между бюджетни сметки по програмите за осигуряване на заетост през 2003 и 2004 г.:
Година

Общо
приходи

Субсидии от
републиканския
бюджет

Относителен
дял

Собствени
приходи

Относителен
дял

2002

2 084 991

1 599 112

76.7%

485 879

23.3%

2003

2 084 529

1 454 501

69.8%

630 028

30.2%

2004

2 854 616

1 849 878

64.8%

1 004 738

35.2%

Прави впечатление динамиката на нарастване на относителния дял на собствените приходи,
което е положителна тенденция. Все още обаче делът на субсидиите от републиканския бюджет е
приблизително два пъти по-висок. При това следва да се имат предвид някои особености, като
например това, че през 2004 г. данъка върху доходите на физическите лица, отчитан през предходните
години като собствен приход, преминава под формата на държавен трансфер. Ако отчетем неговия
размер (476 660 лв. за 2004 г.) като собствен приход, съотношението субсидия към собствени приходи
би изглеждало 48.1 : 51.9 % в полза на собствените приходи. Интересна е и динамиката на този данък
през годините – той нараства от 147 222 лв. през 2002 на 319 112 лв. през 2003 и достига 476 660 лв.
през 2004 г., което е показател за развитие на икономическите процеси в положителна посока.
1

Източник: База данни на НСОРБ, данни към 2003 г.: http://www.namrb.org/web/

Нарастването на собствените приходи през 2003 и особено през 2004 година освен на данъка
върху доходите на физическите лица се дължи основно на имуществените данъци (от 48 х.лв. през
2002 до 258 х.лв. през 2004 г.) и особено на приходите от продажби на имущество и земи (от 41 х.лв.
през 2002 до 224 х.лв. през 2004). И двете тенденции обаче не са устойчиви във времето, тъй като в
този тип приходи няма значителни резерви.
Друг показател, който бележи сериозен ръст през последните години са общинските такси.
Техния размер нараства от 81 х.лв. през 2002 г. до 191 х.лв. през 2004. От гледна точка на гражданите
техния размер е по-скоро висок, поради което не може да се разчита на по-нататъшното им значително
увеличение. Изключение тук правят приходите от туристическа такса, за които може да се очаква
устойчиво увеличение с бъдещото развитие на легловата база и възможността за известно завишаване
на таксата за битови отпадъци. В тази посока е взетото от Общински съвет Аврен за промяна размера
на таксата за битови отпадъци от 0.2% на 0.5% (което все пак е под средния за страната размер),
считано от началото на 2006 г. По този начин ще стане възможно да се инвестира в съдове за битови
отпадъци и машини за сметосъбиране, т.е. да се подобри качеството и да се увеличи териториалния
обхват на услугите.
В разходната част на общинския бюджет през последните три години най-голям дял заема
функция „Образование”, следвана от функция „Общи държавни служби”. Динамиката на дела на
функция „Социално подпомагане и грижи” се дължи на промените в разпределението на
отговорностите между общината и държавата през последните години – през 2002 г. тук са отчитани
част от средствата, изплащани за социално подпомагане, които по-късно преминават изцяло на
държавно финансиране; през 2003 и 2004 г. в тази функция се отчитат средствата, изразходвани за
програми по заетостта.
Ф1. Общи държавни
служби
Ф2. Отбрана и
сигурност
Ф3. Образование

2002
721 911

26%

2 003
2 004
776 694
33% 981 050
29%

32 011

1%

30 543

998 702

37%

44% 1 117 424

Ф4. Здравеопазване

13 687

1%

1 048
703
14 379

1% 21 386

1%

Ф5. Социално
осигуряване и грижи
Ф6. Жилищно
строителство, БКС и
опазване на околната
среда
Ф7. Култура, почивно
дело и религиозни
дейности
Ф8. Икономически
дейности и услуги
ВСИЧКО

793 854

29%

220 267

9% 731 815

21%

49 338

2%

117 235

5% 309 887

9%

34 243

1%

43 573

2% 58 233

2%

91 107

3%

133 028

6% 183 865

5%

100%

2 384
422

2 734 853

1% 37 308

100% 3 440 968

1%
32%

100%

Прави впечатление завишаването на относителния дял на функция 6 – „Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда” от 2% през 2002 на 9% през 2004 г., а като сума –

повече от шест пъти. Това се дължи основно на инвестиционнни разходи, които общината прави в
дейностите „Водоснабдяване и канализация” и „Осветление на улици и площади” –през 2004 г. в тези
направления са изразходвани съответно 213 х.лв. и 71 х.лв.
Ниския дял на разходите по функция „Здравеопазване” се дължи на провежданата в страната
здравна реформа и преминаването към финансиране на здравните заведения и лекарските практики от
Националната здравноосигурителна каса.
Като цяло, всички функции отбелязват траен ръст на разходите, сравним с ръста на бюджета
на общината, което показва устойчивост на бюджетната политика, водена от общината. В същото
време обаче следва да се отчете и факта, че функциите с най-голям дял в разходната част са тези,
които са делегирани от държавата в които общината трудно може да провежда на собствена политика.
С нарастването на дела на собствените приходи на общината може да се очаква промяна на това
положение в посока по-голяма самостоятелност на местната власт, каквито са и европейските
тенденции.
В графичен вид, разпределението на средствата в разходната част на бюджета на община
Аврен по функции за 2004 г. е следното:
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност

1.7% 5.3%
9.0%

28.5%
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Социално осигуряване и
грижи
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БКС и ООС

0.6%
32.5%

Почивно дело, култура и
религиозни дейности
Икономически дейности
и услуги

Разпределението на разходите по параграфи през 2004 г. показва най-висок дял на трудовите
и осигурителни плащания – 2 077 х.лв (над 60%), следвани от разходите за издръжка – 899 х.лв. (26%).
За субсидии на организации с нестопанска цел са изразходвани 54 х.лв., или около 1.5%, а всички
останали разходи са с незначителен дял.
Специално внимание следва да се отдели на инвестиционните разходи, които през
последната година са на обща стойност 674 х.лв.. За сравнение, през 2003 г. те са били 434 х.лв., а през
2002 – едва 272 х.лв. Интересна е тенденцията във финансирането на тези разходи:
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Прави впечатление, че през последните години значително нараства ролята на собствените
средства като източник за финансиране на капиталовите разходи. Другият финансов източник, който
бележи ръст, са средствата, привлечени за целеви инвестиции (в областта на образованието и пътната
мрежа). Намалява дела на средствата, които държавата предоставя под формата на субсидия за
капиталови разходи, които подлежат на разпределение от общината. Това е нормална практика в
европейските страни – т.нар. проектно финансиране, или отпускането на средства с предварително
ясно инвестиционно предназначение е тенденция, която все повече ще намира приложение и у нас,
особено в годините през плановия период 2007 – 2013.
Разпределението на капиталовите разходи по функции показва, че през последните години
най-голяма част от средствата за инвестиции се изразходват в сферата на образованието,
инфраструктурата (водоснабдяване и пътна мрежа), както и в областта на почивното дело и културата:
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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.
Настоящата стратегическа част на общинския план за развитие има за цел постигането в края
на плановия период на състояние на общината, което може да се определи като
ВИЗИЯ: През 2015 година населените места в община Аврен предлагат спокойствие,
сигурност и добри условия за живот на своите жители, а курортен комплекс „Камчия” с
комфорта и уникалната си природа е предпочитано място за почивка от туристите – ценители
на природосъобразния отдих.
На база направените в анализа на състоянието изводи и факторите за развитие (силни и
слаби страни, възможности и заплахи), развитието на общината през плановия период следва да бъде
подчинено на следните приоритети за развитие:
Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика;
Приоритет 2. Подобряване качеството на живот чрез модернизиране на
инфраструктурата, осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на природното
наследство;
Приоритет 3. Създаване на благоприятна социална среда чрез разширяване обхвата и
подобряване достъпността и качеството на обществените услуги;
Приоритет 4. Развитие на гражданското общество чрез повишаване на взаимното
доверие между граждани и местна власт
По-нататъшното конкретизиране на приоритетите за развитие води до формулиране на
система от цели за постигане и мерки, водещи до реализацията им, както следва:
ПРИОРИТЕТ
1.
ПОВИШАВАНЕ
ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА

КОНКУРЕНТОСПОСОБ-НОСТТА

НА

ЦЕЛ 1.1. РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОНЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Мярка 1.1.1. Устойчиво развитие на туристическия продукт в КС „Камчия”
Предвижда се да бъде разширена и осъвременена легловата база в КС „Камчия”, като се
модернизират съществуващите и / или се изградят нови вилни селища и хотели. По този начин се
очаква местата за настаняване да достигнат 13 000. Едновременно с разширяването на легловата база
ще бъдат изграждани нови атракции и търговски обекти – спортно-развлекателен център, зона за
отдих и спорт, велоалея с два модула и улица на занаятите и услугите. Финансиране ще се търси
основно от частния сектор – по отношение на легловата база; от частния сектор и фондовете на ЕС –
за подобряване на търговската и развлекателна инфраструктура. Община Аврен ще участва главно със
собственост върху терени и инфраструктура, която ще предостави за реализацията на проектите.
Важен момент при реализацията на мярката е да не се допусне нарушаване на
съществуващата екосистема, която прави курортното селище уникално за българското Черноморие. В
този смисъл, партньорството между местната и държавната власт, предприемачите и местната

общност ще има ключово значение при планирането и изграждането на местата за настаняване и
туристическите атракции.
Мярка 1.1.2. Развитие на съпътстващ туристически продукт във вътрешната част на
общината
В населените места от вътрешността на общината ще бъде създадена леглова база – между
300 и 400 места за настаняване, предимно във възстановени и модернизирани стари къщи, обединени
в мини-етнографски комплекси във възрожденски стил. Предвижда се под формата на частна
инициатива да бъдат създадени около 50 къщи, всяка от които да предлага 6 – 10 места за настаняване,
като по този начин се очаква да бъде създадена постоянна заетост за около 100 души. Паралелно с
това ще бъдат възстановявани и паметници на културата, които биха представлявали интерес както за
туристи от Черноморието, така и за ценителите на историческия и познавателен туризъм. За плановия
период се предвижда със средства на общината, държавата, еврофондовете и средства на инвеститори
да бъдат възстановени 7 паметника на културата.
Допълнителен елемент от туристическия продукт във вътрешната част на общината ще бъде
създаването на условия за спортен риболов и отдих край 7 от язовирите със средства на частни
предприемачи и подкрепата на фондовете на ЕС за развитие на рибовъдството.
Мярка 1.1.3. Популяризиране на туристическия продукт
В подкрепа на развитието на туристическия продукт в общината се предвижда неговата
промоция и популяризиране. За целта ежегодно ще бъде издавана рекламна брошура на четири езика –
български, руски, английски и немски. Ще бъде разработен и рекламно-информационен сайт,
предлагащ възможност за резервации онлайн. Финансирането на тези мерки ще бъде със средства на
общината, предприемачите в областта на туризма и подкрепата на еврофондовете, като се очаква след
първоначалното им стартиране, едновременно с развитието на туристическия продукт дейностите да
започнат да се самофинансират.
Предвижда се участие на национални и международни туристически борси
ЦЕЛ 1.2. РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И СЪПЪТСТВАЩА ТЕХНИЧЕСКА И
ПАЗАРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Мярка 1.2.1. Дейности, подкрепящи и стимулиращи развитието на селското стопанство в
общината
В подкрепа на селскостопанските производители върху общински терен със средства от
фондовете на ЕС и съфинансиране от частни предприемачи ще бъде изграден пазар за търговия със
селскостопанска продукция. По този начин ще се създадат условия за оставане на повече добавена
стойност за местните производители. Географското положение на общината ще благоприятства
развитието на тържището и може да се очаква то да придобие регионален характер.
Предвижда се да бъде изграден и агробизнесцентър, който ще осигурява актуална
информация, ще предлага обучения, ще координира дейността и ще защитава интересите на
земеделските производители от общината. Местната власт следва да осигури терен и / или сграда, а
финансирането ще стане от еврофондовете и със средства на земеделските производители. Очаква се
постепенно агробизнесцентъра да започне да се самоиздържа от предлагани услуги.

Мярка 1.2.2. Възстановяване
хидромелиоративните съоръжения
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и

Мярката първоначално обхваща възстановяване и модернизиране на съществуващата
напоителна мрежа в района на с. Царевци, като по този начин ще се осигурят 300 дка поливни площи.
Впоследствие ще се търсят разширяване на напоителната мрежа и изграждане на нови съоръжения
основно в местността Пода с цел поливните площи да бъдат увеличени с нови 1500 дка. Реализацията
на тези мерки ще се осигури преобладаващо със средства от еврофондовете и съфинансиране от
земеделските производители.
Мярка 1.2.3. Увеличаване производството на селскостопанска продукция
Предвижда се ежегодно усвояване на нови площи за засяване на зърнени култури
(землищата на селата Аврен, Бенковски, Болярци, Здравец), създаване на масиви от трайни (Аврен,
Дъбравино) и етерично-маслени (Бенковски, Китка, Равна гора) насаждения. В селата Казашка река и
Юнак ще бъдат изградени оранжерии за зеленчукопроизводство и отглеждане на цветя, а в с. Синдел
ще бъдат създадени гъбарници. По този начин различните райони ще се специализират в
производството на определен вид продукция. Очаква се годишния ръст на засетите с различни
селскостопански култури площи да нараства с около 15% годишно. Така в края на плановия период
площите със зърнени култури ще достигнат 10 000 дка, а засетите с етерично-маслени култури – 2 000
дка. Финансирането на мерките ще бъде от еврофондовете и частни средства, като общината има
готовност да участва в реализацията им със собственост върху земеделски земи.
Мярка 1.2.4. Развитие на животновъдството чрез създаване на съвременна животновъдна
база
Цели се да бъдат създадени животновъдни бази – кравеферми в районите на Аврен, Казашка
река, Равна гора и Царевци, свинеферми край Болярци и Приселци, отглеждане на зайци – в Бенковски
и Синдел. И тук, както в предходната мярка, се цели специализиране на различните райони в
съответни сектори на животновъдството с оглед обективните дадености и традиции.
Ще бъде стимулирано отглеждането на пчелни семейства от населението, като се очаква
ежегоден прираст на техния брой с около 10%. Екологично чистия район и наличието на разнообразна
флора ще допринесат за доброто качество на пчелния мед.
Финансирането ще бъде от еврофондовете и предприемачите – по 50%. Общината има
готовност за предоставяне на терени и / или сгради за създаването на кравеферми и свинеферми, а
зайците се предвижда да бъдат отглеждани в домашни условия и малки фамилни ферми.
Мярка 1.2.5. Създаване на малки предприятия за преработка на селскостопанска продукция
Предвижда се край с. Аврен върху общински терен със средства на ЕС и частна инициатива
да бъде изградено предприятие за месопреработка. Това ще даде възможност за по-добра реализация
на произведената от животновъдите продукция и ще увеличи стойността на добавената стойност в
рамките на общината. Същевременно, при евентуален интерес за изграждане на други
преработвателни предприятия, общината ще оказва съответна подкрепа.

ПРИОРИТЕТ
2.
ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО
НА
ЖИВОТ
ЧРЕЗ
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА
ОКОЛНА СРЕДА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО;
ЦЕЛ 2.1. ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Мярка 2.1.1. Разширяване и подобряване качеството на канализационната мрежа в общината
През плановия период се предвижда да бъде рехабилитирана и доизградена съществуващата
канализационна мрежа в КС „Камчия” и селата Аврен, Синдел, Тръстиково и Дъбравино. В селата
Близнаци и Приселци ще бъде проектирана и изградена канализация. Мярката ще се смята за успешно
реализирана, ако в края на 2013 г. не по-малко от 90% от населението в посочените села и 100% от
обектите в КС „Камчия” са свързани към канализационната система.
В селата Дъбравино и Синдел съществува необходимост от изграждане на отводнителни и
дренажни съоръжения. Средствата за тази дейност, както и за предишните в рамките на тази мярка,
следва да бъдат осигурени от еврофондовете със съфинансиране от държавния бюджет.
Мярка 2.1.2. Модернизация на съществуващите и изграждане на нови пречиствателни
станции за отпадни води
Едновременно с развитието на КС „Камчия” и увеличаването на легловата база е
необходимо да бъде модернизирана съществуващата пречиствателна станция за отпадни води и да
бъде увеличен нейния капацитет. Локални ПСОВ през плановия период се предвижда да бъдат
изградени в селата Аврен, Синдел и Дъбравино. Финансирането на мярката ще стане със средства от
фондовете на ЕС и държавно съфинансиране.
Мярка 2.1.3. Подобряване системата за управление на отпадъците
В началото на плановия период е необходимо да бъдат закупени съдове за смет и
сметосъбираща машина. Това ще даде възможност за въвеждане на организирано сметосъбиране и
сметоизвозване във всички населени места, както и за пълноценно използване капацитета на
предстоящото за изграждане регионално депо за битови отпадъци. Паралелно или последващо, следва
да се повишава екологичната култура на населението и постепенно да се въведе система за разделно
сметосъбиране. Това, от своя страна, ще стимулира разкриването на пунктове за събиране на
рециклируеми твърди отпадъци и вторични суровини. Предвижда се такива да бъдат изградени
основно в с. Приселци поради лесната транспортна достъпност. В селата Аврен и Равна гора ще бъдат
изградени предприятия за преработка на битови отпадъци с инсталации за компостиране и
производство на биогаз.
Финансирането на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се предвижда да става със
средства от фондовете на ЕС и частна инициатива, а за изграждането на пунктове за вторични
суровини и предприятията за преработка на отпадъци ще се разчита изцяло на предприемачи, като
общината е готова да окаже съответна подкрепа, включително и предоставяне на терени срещу
ангажимент за осигуряване на евтина енергия за населението.
Мярка 2.1.4. Насърчаване използването на екологични технологии и алтернативни
източници на енергия

Опазването на природните ресурси и енергийната ефективност ще бъдат приоритет в
международен мащаб през следващите години. Дейностите, които се предвиждат в тази посока, са:
експериментално въвеждане на капково напояване в района на с. Царевци, монтиране на съоръжения
и инсталации за оползотворяване на алтернативни енергийни източници (с. Аврен, с. Приселци, с.
Близнаци) и повсеместни ремонти на обществени сгради и топлотехнически инсталации с цел
подобряване на енергийната ефективност. От алтернативните енергоизточници ще се обърне
внимание оснотно на слънчевата енергия, но е възможно да се окаже удачно и монтирането на
ветрогенератори по високите и открити места. Средствата по тази мярка ще се осигуряват от частни
инвестиции (в областта на капковото напояване), общината, предприемачи и средства от ЕС (за
алтернативните източници на енергия) и общината, държавата и еврофондовете (за ремонтите на
обществени сгради).
Мярка 2.1.5. Подобряване на зелените системи и рекултивация на терени и площи, засегнати
от човешката дейност
Предвижда се със средства на държавата, еврофондовете и частните предприемачи да бъде
стабилизирана застрашената от свлачищни процеси брегова ивица на КС „Камчия”, като по този
начин ще се осигури 10 км плажна ивица с отлични условия за почиващите. Противоерозионни
мероприятия ще бъдат реализирани и в районите на селата Садово, Казашка река и Юнак.
За предпазване от заливания и наводнения ще бъдат почистени коритата на реките Камчия и
Провадийска, след което ще бъдат възстановени защитните диги. Финансирането ще бъде осигурено
от общината, държавата и фондовете на ЕС.
По протежение на основните пътни артерии през периода 2010 – 2013 г. ще бъдат
доизградени лесозащитни пояси, като отговорността за финансирането им ще бъде на ОПУ – Варна с
възможност за привличане на средства от еврофондовете.
Едновременно с подобряването на системата за управление на отпадъци се предвижда и
рекултивиране на терени, които са с влошени показатели в резултат на използването им за
нерегламентирани сметища. Очаква се да бъдат рекултивирани 95 дка, като държавата и фондовете на
ЕС следва да осигурят необходимите средства.
ЦЕЛ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Мярка 2.2.1. Осигуряване на достатъчно и качествена питейна вода за населението и гостите
на общината
В рамките на мярката се предвижда изграждането на водопроводите „Камчийски пясъци”,
„Допълнително водоснабдяване от ПС Повеляново до с. Аврен” и рехабилитация на напорен
водопровод „Близнаци, Приселци”. За селата Здравец и Бенковски ще бъде изграден нов водоем.
Предвижда се такъв да бъде изграден и в землището на с. Приселци – за вилните зони „Крушките” и
„Пазарлията”. По този начин ще бъдат решени основните проблеми с недостига на питейна вода в
общината.
В КС „Камчия” и населените села от общината ще бъдат ремонтирани и разширявани
водопроводните мрежи. Средствата за реализиране на тези дейности ще се търсят основно от

еврофондовете, като за съфинансиране ще се разчита на водоснабдителните дружества и частните
предприемачи.
Мярка 2.2.2. Подобряване качеството на електроразпределителната и електропреносна
система на територията на общината
През плановия период е необходимо да се изградят нова подстанция, трафопостове и
електропреносна мрежа за КС „Камчия” в отговор на повишените нужди от електрозахранване. В
населените места от общината ще бъдат реконструирани 7 и изградени нови 14 трафопоста. Паралелно
с това на етапи ще се подменя електропреносната система. Отговорността за финансирането и
изпълнението на тези дейности е основно на електроразпределителното дружество, което ще търси
подкрепата на еврофондовете за осигуряване на нормално електрозахранване за цялата обшина.
Мярка 2.2.3. Изграждане на газоразпределителна и газопреносна система на територията на
общината
Газифицирането на населените места ще се извършва в съответствие с интереса на
инвеститорите и развитието на местната икономика. Може да се очаква, че първи ще бъдат
газифицирани КС „Камчия” и населените места в близост до него, както и селата, разположени в
близост до общините Девня и Белослав, където вече се изгражда газоразпределителна и газопреносна
мрежа. Финансирането ще бъде основно от частни предприемачи и еврофондове; задачата на
общината ще е активно да търси възможности и да предлага стимулиращи условия за инвеститорите.
Мярка 2.2.4. Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа
През плановия период се предвижда да бъдат изградени, основно реконструирани и
рехабилитирани 95 км от общинската пътна мрежа. Конкретно решение за участъците, които ще се
ремонтират, ще се взема в зависимост от изпълнението на останалите мерки, като критерии ще бъдат
състоянието, броя на обслужваното население и осигуряването на транспорт за нуждите на местната
икономика. Краткосрочен приоритет е изграждането на надлез над ЖП прелез - с. Царевци. Основното
финансиране по мярката ще бъде осигурено от еврофондовете, като държавата и общината ще поемат
необходимото съфинансиране.
Мярка 2.2.5. Подобряване на комуникациите в общината
В рамките на тази мярка се предвижда изграждането на телефонна мрежа в селата Юнак и
Казашка река, както и повсеместната цифровизация на телефонните услуги. От мобилните оператори
се очаква да подобрят покритието със сигнал за цялата територия на общината. Финансирането на
тези мерки е отговорност на съответните телекомуникационни компании със съдействието на
еврофондовете. Община Аврен ще се ангажира с осигуряването на интернет достъп за всички
населени места, като ще търси съфинансиране от държавата и европейските програми в областта на
изграждане на информационното общество.
ЦЕЛ 2.3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ДОБРА ГРАДСКА СРЕДА ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНАТА
Мярка 2.3.1. Планиране на териториалното устройство и градската среда
Предвижда се със средства от републиканския бюджет и еврофондовете да бъдат изготвени
цифрови кадастрални карти на всички населени места. Впоследствие общината ще инициира

поетапното разработване на общи и подробни градоустройствени планове, като приоритет ще имат
населените места, към които се очаква засилен инвеститорски интерес. Мярката следва да приключи
до края на 2009 година при условие, че бъдат осигурени необходимите средства.
Мярка 2.3.2. Изграждане на по-привлекателна градска среда
В рамките на тази мярка се предвижда през 2007 – 2010 г. да бъдат ремонтирани и
новоизградени улици с дължина 100 км и тротоари и пешеходни зони с площ 70 000 кв.м. Приоритет
за същия период е изграждането на канализация за дъждовни води във всички населени места, както и
подобряването и реставрирането на 80 дка паркови площи.. До края на 2008 г. ще бъде завършена
подмяната на уличното осветление в цялата община. В селата Близнаци, Синдел, Дъбравино, Казашка
река и Приселци до 2011 година ще бъдат ремонтирани съществуващите и изградени нови детски
площадки. Финансирането на тези дейности ще бъде основно от фондовете на ЕС, като от съществено
значение ще бъде подкрепата на местната общност. Общината има готовност за съдействие чрез
предоставяне на терени при необходимост.
Мярка 2.3.3. Осигуряване на достъпна градска среда за всички жители и гости на общината
Още през 2007 г. със средства от фондовете на ЕС, държавата и частни предприемачи в КС
„Камчия” ще бъдат ремонтирани и новоизградени съоръжения за осигуряване достъпа на лица с
увреждания до местата за отдих и развлечения в комплекса. През същата и следващата година
подобна мярка ще бъде реализирана и в населените места от общината. Дейностите са в съответствие с
директивите за осигуряване на равноправна среда за гражданите с увреждания.
ПРИОРИТЕТ 3. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СОЦИАЛНА СРЕДА ЧРЕЗ
РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ;
ЦЕЛ 3.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И УСЛУГИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В РИСК
И СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ

Мярка 3.1.1. Осигуряване на социални услуги за деца и семейства със социални проблеми
През плановия период се предвижда в партньорство между общината и неправителствени
организации, работещи в областта на социалните услуги, да се изградят Център за семейно планиране
и интеграция и Консултативен център за деца и семейства със социални проблеми. Центровете ще
подпомагат интеграцията на населението от малцинствените групи. Средствата за изграждането и
функционирането им ще бъдат осигурени от европейските фондове, като общината има готовност за
съфинансиране под формата на безвъзмездно предоставяне на терени и сгради за нуждите на двата
проекта.
Мярка 3.1.2. Осигуряване на социална защита за малцинственото население и рисковите
групи
В рамките на мярката ще бъдат провеждани периодични курсове за ограмотяване, общо и
специализирано обучение, квалификация и преквалификация на жители на общината в трудоспособна
възраст със затруднена реализация на пазара на труда.

Специално към гражданите от ромски произход ще бъде насочено създаването на сдружения
за развитие на техните традиционни занаяти и опазване на културните им традиции. Представянето на
тези сдружения на различни празници и фестивали ще създаде възможност и за специфични
туристически атракции.
В с. Китка до 2009 г. ще бъде разкрит дом за възрастни хора с функционални нарушения, а
до 2010 г. в селата Аврен, Тръстиково и Равна гора ще бъдат изградени общо 6 защитени жилища за
социално слаби и многодетни семейства.
Дейностите по тази мярка ще бъдат финансово обезпечени от фондовете на ЕС, като
общината има готовност да предостави сгради и терени за последните две дейности. При
изграждането на дома за възрастни може да се очаква и привличане на средства от организации,
занимаващи се с оказване на социални услуги.
ЦЕЛ 3.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ
Мярка 3.2.1. Подобряване качеството на образованието
Дейностите в рамките на тази мярка ще се осъществяват в периода 2007 – 2009 г. Насочени
са основно към подобряване на условията за провеждане на учебен процес, задържане на учениците в
общината и осигуряване на качествено образование. Ще бъде ремонтирана сградата на СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” в с. Синдел, като ще бъдат изградени столова и база за производствена практика и
ще бъде основно подменено обзавеждането в училището. Осъвременяване на обзавеждането и
материално-техническата база се предвижда и за училищата в селата Аврен, Дъбравино, Приселци,
Тръстиково и Царевци.
В близост до обсерваторията в с. Аврен през 2007 г. ще бъдат изградени две сглобяеми къщи
за обучаващите се по астрономически науки.
Средствата по тази мярка ще се осигуряват основно от фондовете на ЕС, като община Аврен
ще се ангажира с предоставяне на сгради и терени.
Мярка 3.2.2. Подобряване качеството на услугите в сферата на здравеопазването
Предвижда се в периода 2007 – 2010 година със средства от еврофондовете да се ремонтират
и преоборудват здравните пунктове в населените места, както и да се разкрият нови и ремонтират
съществуващите стоматологични кабинети.
В партньорство между общината, която ще предостави сграда, и частните предприемачи от
КС „Камчия”, с подкрепата на фондовете на ЕС, в курорта ще бъде изграден модерен център за
медицинска рехабилитация, който ще подобри условията за почивка и ще повиши атрактивността на
комплекса.
Мярка 3.2.3. Създаване на развлечения за младите хора в общината
През 2010 – 2013 година с финансиране от ЕС на общински терени във всички населени
места ще бъдат рехабилитирани съществуващите спортни площадки, а там, където такива няма, ще
бъдат изградени нови.
Мярка 3.2.4. Разнообразяване на културния живот в общината

Приоритетна дейност в тази област ще бъде изграждането на културен дом в с. Дъбравино,
като по този начин ще се осигурят условия за задоволяване културните потребности на 1450 жители
на населеното място. Финансирането ще се осигури от фондовете на ЕС, като общината има готовност
да поеме съответен дял чрез предоставяне на собственост или преки инвестиции.
Ще бъдат поддържани и доразвивани съществуващите културни традиции, като целта е
културния календар на общината да се дообогатява с нови прояви. Общината ще продължи да
финансира тази дейност, но ще се разчита и на подкрепата на еврофондовете.
Ще се акцентира и върху обогатяването на книжния фонд в читалищата и поддържане на
ролята им като основни културни институции в населените места от общината. За целта освен от
общинския бюджет, ще се търсят средства и по проекти на ЕС, както и от дарения на издателства и
други донори.
ПРИОРИТЕТ 4. РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ
ПОВИШАВАНЕ НА ВЗАИМНОТО ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ
ЦЕЛ 4.1. ПОВИШАВАНЕ ИМИДЖА НА ОБЩИНАТА ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ПО-КАЧЕСТВЕНИ И
ДОСТЪПНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПОВИШАВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТТА НА РАБОТА

Мярка 4.1.1. Подобряване организацията на работа в общината и капацитета на общинските
служители
Предвижда се да бъдат провеждани ежегодни обучения на специалистите от общината в
съответните им области, както и в следните направления: стратегическо планиране и подготовка на
проекти за европейските структурни фондове; чужди езици; информационни технологии. В резултат
на обученията общината ще разполага с капацитет за извършване на по-качествени услуги, както и за
подготовка на добри проекти за кандидатстване по програмите на ЕС. Чуждоезиковата подготовка ще
благоприятства създаването на международни партньорства.
В края на 2008 г. общината следва да е защитила сертификат по стандарта ISO 9001:2000.
През следващите години работните процеси в общината ще подлежат на мониторинг от
сертифицираща организация.
Финансовото обезпечаване на мярката ще бъде със средства на общината, държавата и
еврофондовете.
Мярка 4.1.2. Осигуряване извършването на административни и технически услуги на
принципа „на едно гише” и по електронен път
В рамките на мярката се предвижда да бъде ремонтирана сградата на общинската
администрация, да бъде изградена съвременна компютърна мрежа и да бъдат преоборудвани с 20 бр.
нови компютърни системи работните места в общината, включително и кметствата. Следващи стъпки
ще бъдат въвеждането на софтуерни продукти с различно предназначение в работата на
администрацията и изграждането на център за информация и услуги на гражданите с 12 работни
места.
Преминаването към извършване на услуги по електронен път ще стане след като бъде
стартиран нов общински уеб сайт, съдържанието на който ще може да бъде динамично обновявано.

Ще бъдат разработени форми за онлайн заявяване на услугите, а впоследствие ще стане възможно и
получаването им от гражданите по електронен път.
За финансирането на тези дейности освен на общинския бюджет, ще се разчита и на
националните и европейски програми, подкрепящи развитието на информационното общество.
ЦЕЛ 4.2. РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Мярка 4.2.1. Насърчаване гражданската активност и партньорство за местно развитие
През плановия период ще се стимулира създаването на сдружения на бизнеса и различни
обществени групи, които имат съществено значение за партньорството между общината и гражданите.
Местната власт има нагласата да предоставя безвъзмездно или срещу минимален наем помещения и
активи в подкрепа дейността на сдруженията. Ще се търси финансиране от еврофондовете за
реализация на пилотни проекти в областта на гражданската активност.
Мярка 4.2.2. Създаване на механизми за въвличане на гражданите в процеса на вземане на
решения на местно ниво
С оглед необходимата подкрепа на обществеността при одобрението и реализацията на
всички финансирани от еврофондовете проекти и нарастващата роля на партньорството между
местната власт и гражданите, се предвижда се да продължи практиката на провеждане на обществени
обсъждания по важни за гражданите въпроси. В тази посока се предвижда да бъде търсено
финансиране за два пилотни проекта.
Като следваща стъпка, населените места ще бъдат създадени местни консултативни съвети в
различни области на обществения живот. Предвижда се в тези съвети да участват представители на
всички заинтересовани страни и местната власт да делегира определени правомощия с цел поосезателното въвличане на гражданите в процеса на формирането на местна политика.
Към края на 2009 година се предвижда в общината да има създадени и действащи най-малко
три местни консултативни съвета, като първия от тях бъде подкрепен от пилотен проект, а до края на
плановия период консултативните съвети да бъдат най-малко шест.

Стойността на мерките, заложени в Общинския план за развитие, е в размер на 128 754 400
лв. за целия планов период 2007 – 2013 г., или средно по 18 393 428 лв. годишно.
Разпределението на средствата по приоритети изглежда по следния начин:
ПРИОРИТЕТ
Приоритет 1. Повишаване
общинската икономика;

конкурентоспособността

СУМА, ЛВ

ДЯЛ, %

на

32 982 400

25.6 %

Приоритет 2. Подобряване качеството на живот чрез
модернизиране на инфраструктурата, осигуряване на
благоприятна околна среда и запазване на природното
наследство;

91 740 000

71.3 %

Приоритет 3. Създаване на благоприятна социална среда чрез
разширяване обхвата и подобряване достъпността и качеството
на обществените услуги;

3 360 000

2.6 %

Приоритет 4. Развитие на гражданското общество чрез
повишаване на взаимното доверие между граждани и местна
власт

672 000

0.5 %

Разпределението по източници на финансиране има следния вид:
ИЗТОЧНИК

СУМА, ЛВ

ДЯЛ, %

Общински бюджет

2 718 500

2.1 %

Републикански бюджет

6 915 000

5.4 %

Фондове на ЕС и донори

86 699 500

67.3 %

Търговски дружества

32 421 400

25.2 %

Конкретните дейности, индикаторите за осъществяването им, сроковете, отговорните
институции и необходимите ресурси за осъществяването на плана са показани в индикативна
финансова таблица (Приложение 1).

ИЗПЪЛНЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинския план за развитие е не просто документ, а по-скоро процес, който не завършва с
приемането на плана от Общинския съвет. Задължително следва да се извършва постоянен преглед и
актуализация на плана с оглед динамиката на променящата се ситуация. Общинският план е отворен
документ – подлежи на развитие и актуализация. Това произтича от политическите, икономически и
социални промени в страната ни в хода на присъединяването към Европейския съюз. В този смисъл,
не е възможно да бъдат предвидени всички фактори, които ще влияят при изпълнението на
действията, залегнали в Общинския план за развитие ( 2007 – 2013 ).
При реализацията на Общинския план за развитие е необходимо непрекъснато да се
наблюдава процеса на изпълнение на дейностите; да се осъществява текущ контрол и при
необходимост – актуализация на предвидените мерки. Отчитането на натрупания опит, трудностите и
неуспехите, извършването на корекции на съществуващите вече насоки за развитие и дейности в
посока на адаптация към новите обстоятелства и променена среда са неизбежни в процеса на
изпълнение на един толкова многостранен стратегически документ.
На базата на Общинския план за развитие ще се разработват годишни програми за
изпълнение. Те ще се одобряват от Общински съвет и ще се изпълняват от съответните отговорни
институции, определени в програмата. Координатор по изпълнението на програмата ще бъде кмета на
община Аврен.
Наблюдението по реализацията на Общинския план за развитие ще се извършва по начин
утвърден от Общинския съвет. Уместно е в групата за наблюдение (мониторинг) да бъдат включени
представители на всички сектори: община и държавни структури, частен сектор и неправителствени
организации, като експертите в нея трябва да бъдат от различни специалности. Съставът на групата
би следвало да се предлага от Кмета на общината и да се утвърждава от Общинския съвет.
Ролята на групата по мониторинга е да наблюдава процеса на изпълнението на Общинския
план за развитие и Плана за действие към него, като изготвя отчети до Общинския съвет за успехите,
неуспехите, проблемите и причините при осъществяване на дейностите, предвидени в Общинския
план за развитие.
Групата за наблюдение на Общинския план за развитие :
•

Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;

•

Периодично извършва преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана;

•
Разглежда резултатите от изпълнението на дейностите и мерките
постигане на целите;

и степента на

•

Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;

•

Разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките;

•

Прави предложения за изменение на плана с цел подобряване на неговото изпълнение;

Непосредственият контрол по изпълнението на Общинския план за развитие и Плана за
действие се осъществява от ръководството на общината в лицето на кмета и неговия екип. Той може

да възлага на своите заместници и ключови специалисти да следят за изпълнението на една или друга
задача в зависимост от ресора, за който отговарят.
Кметът изисква регулярни годишни отчети от работната група, извършваща надзора и
оценката за осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията на мерките,
обсъжда се изпълнението на определени показатели.
Ежегодно кметът на общината представя пред Общинския съвет информация за
изпълнението на плана и информация за контрола върху процедурите, свързани с мерките и
действията заложени в документа и финансирани от бюджета или по друго направление.
Подготовката на програмата за изпълнение през следващата година се извършва в периода
ноември - декември, заедно с подготовката на новия общински бюджет. Тя трябва да отчита
настъпилите промени в социално-икономическата реалност и потребности в и извън общината.
Процесът на актуализация се организира от кмета на общината, като се използват
създадените работни групи за Общинския план за развитие и при необходимост се извършват промени
в броя и състава им или се ангажират външни експерти.
Актуализираният общински план за развитие се одобрява от Общинския съвет.
Общият контрол по реализацията и изпълнението на Общинския план за развитие и Плана за
действие към него се осъществява от Общинския съвет.

