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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.

СЪЩНОСТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

1.1.1. Обхват
В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Приморско (ПИРО) 20212027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на
общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата
територия на общината – землищата на двата града Приморско и Китен и четири села.
Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за
коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със
средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия
програмен период на ЕС до края на 2027 година.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и
пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и
потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при
разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и
изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни
инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално
и местно развитие.
В спецификата на общината се съдържат аргументите за очертаване на нейната визия за
развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от комплексните анализи
на природните дадености, историята и мястото на общината в регионален и национален план
от гледна точка на нейното икономическо, социално, екологично, културно и управленско
ниво на развитие; наличните потенциали и съществуващите проблеми и предизвикателства.
Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по
плана са основната предпоставка за формулиране на аргументирана стратегическа част и като
краен продукт една конкретна програма за действие.
1.1.2. Цел и задачи
Цел
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Приморско е да предложи обща
рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на
местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Планът за интегрирано развитие
на община Приморско е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното
постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за
развитие на Югоизточен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.
По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалната законодателна и
стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, като изявява местната
специфика и предлага аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните,
културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на
общината. Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия
за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.
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Задачи
За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени следните задачи:


комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО, включително
разпределение на дейностите във времето и на отговорностите между отделните експерти,
коректна комуникация с Възложителя и всички заинтересовани страни;



предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването на
ПИРО;



определяне на структура на ПИРО, отчитаща разпоредбите в системата от документи за
стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, която обхваща
Методически указания за разработване и прилагане на:
o Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от
ниво2;
o Плановете за интегрирано развитие на община.



информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от
разнообразни и точни източници на информация;



проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането на
изводи от тях;



извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината;



извеждане на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно със
синтезен SWOT анализ;



приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения;



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



разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана;



успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни целеви
групи и представляващи основно средство за генериране на идеи.

1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ
Планът за интегрирано развитие на община Приморско е със срок на действие 7 години. Той
е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на
общината и в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за
периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото
и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните
инициативи“. В него са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво
развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Осигурена е пространствена, времева и
фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане
на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното
състояние на общинската територия.
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1.2.1. Законодателна рамка
Закон за регионалното развитие
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в
Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. ДВ.
бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и в правилника за неговото прилагане. В новия програмен
период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически документ елементите
на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване
и развитие (ИПГВР), които се изготвяха в периода 2014-2020 г.
Фигура 1.
Разлики в системата от документи за стратегическо планиране след изменението
на ЗРР за новия програмен период

Източник: ЗРР; Авторски колектив, ПИРО Приморско 2020 г.®

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от документи
за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те са в йерархична
съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2 и актуализираната Национална концепция за
регионално и пространствено развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 години и очертават
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в съответствие с
Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и Общия
устройствен план на общината (чл. 13. ЗРР). Община Приморско има изработен проект на
ОУПО от 2016 г. и настоящата разработката на ПИРО отчита предвижданията на Общия
устройствен план на общината.
ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, според чл. 13, ал.
4 от ЗРР.
Закон за туризма
Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за
реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва самостоятелен
11
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раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва
да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни
видове туризъм.
Закон за водите
Изменението на Закона за водите от 2020 г. (ДВ. бр.21, 2020 г.) изисква Общинският съвет да
приема програма за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на
общината в съответствие с Плановете за управление на речните басейни, Стратегията за
развитие и управление на водоснабдяването и канализацията, Плана за интегрирано развитие
на общината и програмата за реализирането му, с Регионалния генерален план на ВиК
системите и съоръженията на обособената територия и генералните планове на агломерации
над 10 000 е. ж. на ВиК системите и съоръженията.
Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията на ПИРО
При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко влияние върху
управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от тях са:


Закон за административно-териториалното устройство на Р България;



Закон за местното самоуправление и местната администрация;



Закон за администрацията;



Закон за достъпа до обществена информация;



Закон за общинската собственост;



Закон за общинския дълг;



Закона за публичните финанси;



Закон за местни данъци и такси;



Закон за водите;



Закон за горите;



Закон за концесиите.

Освен изброените закони има и други специализирани административни актове, които
определят дейността на общините в различни сектори и от които произтичат конкретни права
и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят Международните
конвенции, ратифицирани от правителството на Р България, с които е свързана работата в
конкретен сектор например права на човека, културно наследство и др.
1.2.2. Стратегическа рамка
Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на
ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Поважните от тях са представени в настоящата точка.
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Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия свят: Дневен
ред 2030 за устойчиво развитие

Източник: Програма за устойчиво развитие 2030 г.

Всички 17 цели са свързани помежду си и имат срок за тяхното постигане до 2030 г. Те са
насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме изправени.
Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките ѝ форми,
ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското стопанство, поощряване
на здравословния начин на живот и съдействието за благополучието на всички хора,
осигуряването на всеобщо и качествено образование, рационална употреба на водните
ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста енергетика и др. За постигането на целите ще
трябва да бъдат изпълнени общо 169 производни задачи в областта на социалноикономическото развитие. Напредъкът по изпълнението на плана ще се обсъжда четири пъти
годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото събрание.

Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“
Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“, като интерпретира
отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за устойчиво развитие. В
Европа е направено много - приоритетите за устойчиво развитие са включени в основни
хоризонтални програми, както и в секторните политики и инициативи. ЕС е сред водещите
сили за приемането на Програмата на ООН относно устойчивото развитие до 2030 г. и нейните
цели за устойчиво развитие (ЦУР). Показателите на Съюза и неговите държави членки по
отношение на ЦУР са сред най-добрите в света. За да постигнем целите до 2030 г. е
необходимо всички страни да съблюдават тези цели в цялостната система на стратегическото
и програмно планиране от националното ниво, през регионалните планове до плановете за
интегрирано общинско развитие. ПИРО Приморско е структуриран и целенасочен в рамките
на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“
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Фигура 2.

Цели за устойчиво развитие

Източник: Документ за размисъл Към устойчива Европа до 2030 г.; Авторски колектив, ПИРО Приморско 2021®

Програма за развитие: България 2030
Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ рамката
и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С тази програма
се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ към нашата
национална специфика в границите на България. Документът определя три стратегически
цели: ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата,
за реализирането на които са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани в
пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и интелигентна България;
Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива
България; Духовна и жизнена България. За постигането на стратегическите цели са
дефинирани 13 национални приоритета, като с решението на правителството са определени
водещите ведомства по отделните приоритети.

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г., Националната
стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното, равнопоставено и
устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. и очертава начините и
средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони, области и общини в
страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата Кохезионна политика на
ЕС на национално ниво. НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация
между управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР БГ 2030.
Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво развитие
на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между отделните
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секторни политики и стратегически документи на национално ниво и подпомага тяхното
синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3).
Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес,
формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и
техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.

Актуализирана национална концепция за регионално и пространствено развитие 20132025
Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се регламентира от
Национална концепция за пространствено развитие, която е актуализирана през 2019 г. и с нея
се полагат основите за програма за развитие на регионите 2021-2027 г. Концепцията съдържа
средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на
териториалните ресурси. Тя осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и
израз на секторните политики и стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен
полицентризъм (поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са
предпоставка за по-балансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони)
все още е на дневен ред.
Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: отразени са новите
насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено развитие;
стратегическата ѝ част интегрира в още по-силна степен регионалното планиране с
пространственото такова; идентифицира конкретни територии със специфични
характеристики, потребности и потенциали.
В НКРПР 2013-2025 г. е предвидена специфична цел „Стимулирано развитие на специфични
територии“. Целта е да се прилага интегрирано планиране и стимулиране на териториите със
специфични характеристики (крайбрежните Черноморски периферии) с оглед съхраняване и
ефективно използване на техния природен, икономически, социален и културен потенциал за
развитие.
Приоритетните действия по постигане на тази специфична цел са:


Интегрирано управление и устойчиво развитие на Черноморското крайбрежие и морските
пространства, в т.ч. чрез трансгранично сътрудничество със съседни страни от
Черноморския регион за въвеждане на Интегрираната морска политика чрез
инструментите за пространствено планиране и екосистемен подход.



Подкрепа за планински гранични територии чрез развитие на био земеделие в общини с
поливни земи, био-животновъдство в сертифицирани райони, екотуризъм в най-щадящите
му форми, данъчни преференции за конвенционални производства (хранително-вкусови,
шивашки, дървообработващи) и др.



Възстановяване на нарушените територии, на екологичното равновесие и биологичното
разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска от природни
бедствия.

В Актуализацията на НКПР са обособени туристически райони, с цел формиране на
регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.
Според това разпределение, община Приморско попада в района на Бургаското Черноморие.
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На територията на община Приморско няма предвидени конкретни дейности в АНКРПР.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за периода
2021-2027 (ЮИР)
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточния регион от ниво 2 е
стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена,
икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия програмен
период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната концепция за регионално
и пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита
предвижданията на секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото
развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния
сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда.
Предложените целенасочени действия са фокусирани върху увеличаване на конкурентните
предимства на региона и догонване на средните показатели на региона с тези на водещите в
национален мащаб ЮЗР и ЮЦР, преодоляване на вътрешнорегионалните различия в
социалната, икономическата и техническата инфраструктура, съхранение и развитието на
човешкия фактор, основен капитал в територията на региона.
Фигура 3.

Югоизточен регион за планиране 2021-2027 г.

Източник: https://www.mrrb.bg/bg/gallery/yugoiztochen-rajon-za-planirane-2021-2027-g/

Съобразявайки се с Националната стратегия за регионално развитие на Р България (20122022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
(Актуализация 2019 г.), Национална програма за развитие „България 2030“ и насоките на
политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие за периода 2021-2027 г., в
Регионалната схема за пространствено развитие на Югоизточен район от ниво 2 са определени
следните три приоритета за развитие на района:
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Стратегически приоритет 1: Подкрепа за интелигентна и динамична икономика на
ЮИР.
Стратегически приоритет 2: Подобряване на образователното равнище на населението
и качеството на живот в ЮИР.
Стратегически приоритет 3: Териториално сближаване и интегрирано развитие на
градските, селските и крайбрежните райони.
Стратегически приоритет 1 цели устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на
конкурентоспособна икономика, която има основна роля при подобряване качеството и
стандарта на живот на населението в региона. Изграждането, поддържането и достъпът до
съвременни научни инфраструктури, внедряването на нови технологии и прилагането на
иновации е най-сигурният път за повишаване на конкурентоспособността на ЮИР.
Стратегически приоритет 2 е насочен към подобряване на човешкия капитал чрез подобряване
на образованието, здравеопазването и социалните услуги и чрез повишаване на общото
културното ниво, водещо до формиране на активно, предприемчиво и добре образовано
гражданско общество с ясна визия и осъзнатата мисия за развитието на региона.
Стратегически приоритет 3 цели ограничаване и преодоляване на регионалните различия.
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Планът за възстановяване и устойчивост е изготвен като част от елемента „Следващо
поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа. Основната цел на плана
е да доведе до икономическо и социално възстановяване от кризата, която се прояви
вследствие на пандемията COVID-19. За да бъде постигната целта са обособени мерки и
реформи, които следва да окажат съществен принос по отношение на възстановяването
потенциала на растежа и да осигурят устойчивост по отношение на възможни негативни
външни въздействия в бъдеще. Акцент в плана е и трансформацията към зелена и цифрова
икономика, което да спомогне за постигането на заложените в Зелената сделка цели. ЕК
насърчава следните водещите области, към които следва да бъдат насочени инвестиции и
реформи – ускоряване по отношение на разработването и използването на ВЕИ; повишаване
на енергийната ефективност на обществения и частния сграден фонд; развитие на чисти
технологии; въвеждане на широколентови услуги, включително 5G мрежи; цифровизация на
администрацията и услугите (съдебна система, здравеопазване); увеличаване на капацитета на
европейските промишлени данни в облак и разработване на мощни и устойчиви процесори;
адаптиране на образователните системи с фокус към развитието на цифровите умения,
образованието и професионалното обучение във всички възрастови групи.

1.3. ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ
РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО

И

ПАРТНЬОРИТЕ

ЗА

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО
Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните фигури в процеса на
подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на общината, общинският съвет,
заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с
физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на
общината.
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Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на общината,
който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно Методическите указания
с негова заповед се сформира работна група по подготовка, изготвяне и одобрение на ПИРО.
В нея следва да са представени възможно най-много представители на заинтересованите
страни в общината. Останалите заинтересовани лица трябва да имат постоянен достъп до
информация за процеса и възможност за даване на становища и предложения при изготвянето
на ПИРО, а в последствие и при неговата реализация.
Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при спазване
изискванията на ЗОП) или се разработва със собствен капацитет. Кметът е този, който, чрез
заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на ЕО по реда на чл. 20 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми в
случаите, в които такава оценка е била изискана.
Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира осигуряването
на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано развитие.
Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при изготвянето на
ПИРО и да получават информация при поискването ѝ.
Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината пред
съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от
съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се
публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за обществени
консултации на Министерския съвет.
Изменение и актуализация на ПИРО
Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.:


при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;



в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството
на ЕС;



при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението
на плана;



при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на
индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и
програмата за реализиране на плана.

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде извършвана
периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за наблюдение с цел
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и
приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата за реализация и
приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или
източници на финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за
включването на допълнителни ресурси – средства от европейските програми за периода 20212027 г. или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на
програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни идеи,
които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. Допълнителни мерки, дейности и
проекти/проектни идеи се включват в програмата или приложенията към нея само чрез
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обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на
принципа на интегриран подход.
Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и
приемане на плана.
Наблюдение и оценка на ПИРО
Наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. Кметът на
общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез разработване на годишен
доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно изискванията на ЗРР, за
изпълнението на всеки ПИРО се извършва междинна (в средата на периода на действие) и
последваща (не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие)
оценки. Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

1.4. СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ПРИМОРСКО
Структурата на плана за интегрирано развитие на община Приморско е изцяло съобразена с
разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО
2021-2027 г., публикувани от МРРБ. Тя е изцяло в синхрон с най-добрите практики на
стратегическото планиране на териториите.
Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето му.
Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-икономически
и пространствени анализи на територията, които представят ситуацията в общината и
очертават тенденциите в развитието ѝ до 2027 г. След това продължава с оценка и изводи от
аналитичната част. На тяхна база е формулирана визия и са отправени стратегически
предложения (цели и приоритети за развитие на общината). Накрая са разписани основните
инструменти за успешната реализация, вкл. наблюдението и оценката на плана. Неразделна
част от документа са съпътстващите го приложения, изготвени в процеса на неговото
разработване.
Избраният подход обуславя основните точки (съдържание на плана), които са както следва:


Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние,
нуждите и потенциалите за развитие на община Приморско;



Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален
социално-икономически анализ на районите на национално ниво;



Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да влияят върху
развитието ѝ;



Синтезен SWOT анализ;



Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.;
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Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и
формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите
за партньорство и осигуряване на информация и публичност;



Определяне на приоритетни зони за въздействие;



Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;



Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните
промени и за намаляване на риска от бедствия;



Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;



Индикативна финансова таблица;



Приложения.

1.4.1. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Приморско
Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и
потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата община. Подробното описание
на отделните аспекти от общинското развитие завършва с обобщени изводи, комбинация от
проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането
на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и
съвременното развитие на общината. Обобщени са положителните и отрицателните
характеристики в рамките на община Приморско и прилежащия ѝ пространствен контекст –
тенденциите на регионално, национално и европейско ниво. Съдържанието на SWOT анализа
насочва към необходимите мерки за подчертаване на силните и преодоляване на слабите
страни.
Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната характеристика,
проследени са закономерностите във функционално-пространственото развитие, социалното,
икономическото и екологичното състояние в границите на община Приморско. Подробно
проучена е транспортната система, количествените и качествените измерения на
електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи. Административният
капацитет на общината е представен като единство на възможности и ограничения за
приложение на политики и изпълнение на проекти при взаимодействие между община
Приморско, неправителствения сектор и бизнеса.
Аналитичната част включва още описание на взаимовръзките с резултатите проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво. В табличен
вид са откроени взаимовръзките между двата анализа – на местно и на регионално ниво,
позволяващи бързото им сравнение и показващи доколко община Приморско се развива с
темпото на региона.
На последно място, но не по важност, е представена връзката на община Приморско със
съседните територии, които имат потенциал да оказват влияние върху местното развитие.
Акцент в тази част са възможните общи проекти, които имат надобщинско ниво.
Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно съответстват
на Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие
на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
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Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация, становища от
институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с изводите от
проведените публични дискусии и целеви анкети.
1.4.2. Стратегически цели, приоритети и мерки за развитие за периода 2021-2027 г.
Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до края на
плановия период, формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите
мерки. Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и
съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. Използването на интегриран
подход за планиране на регионалното и пространственото развитие изисква целите и
приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията
и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните
сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.),
залегнали в устройствените планове за развитие на територията. Към подхода се
присъединяват и проследените обществени потребности и препоръки, заедно с насоките на
стратегическите документи от по-високо ниво. Разгледаните аспекти са използвани за
синтезирането на ключови теми. По този начин се постига синергичен ефект между
резултатите на отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел
допринасят повече от един приоритет.
1.4.3. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите
страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на
принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност
Важен фактор при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за
партньорство и сътрудничество.
В тази част от ПИРО се описва цялостния процес по разработването му – от определянето на
заинтересованите страни и ангажирането им до създаването на активна комуникационна
среда, в която да се обменят идеи и опит между хората.
Приложиха се и се предвиждат подходящите средства за споделяне на информация,
представяне на ПИРО и съвместно действие между община Приморско, кметовете на селата,
културните институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и експертния
екип. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на разработването на
плана, следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем години.
1.4.4. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за сътрудничество с други общини
На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на
потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за въздействие на територията на
общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в
програмата за реализация на плана. Това са пространствено обособени територии с определена
характеристика и състояние на физическата среда, социална структура на населението и
характер и структура на основните фондове. Те са определени на базата на общи
характеристики на определена територия или общи проблеми и потенциали за развитие. Целта
на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с
ограничените ресурси.
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1.4.5. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите
за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност
на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира
възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за
изпълнение на плана. Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО
и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения.
Програмата илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и
проектите от съдържанието на плана. Централно място заема списъкът с проекти, където са
изброени, описани и обосновани отделните обекти и връзките между тях. Извършена е оценка
на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени
заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е възможността за
актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка
и актуализация на плана. Основни компоненти на програмата за реализация са:


Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за
реализация на плана – по какъв начин са комбинирани отделните елементи на секторните
политики на местно ниво, така че да доведат до постигане на целите, определени в
стратегическата част;



Индикативната финансова таблица, която представлява общата финансова оценка на
необходимите ресурси за реализация на най-значимите общински проекти.
Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни
области от стратегията на плана и поетите ангажименти по неговото изпълнение от страна
на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното
самоуправление, подпомагани от общинската администрация.

Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно
управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства
са реалистично предвидени на основата на потенциала на община Приморско да привлича и
управлява средства от Оперативните програми.
1.4.6. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия
Климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия, както и рисковите
територии, заемат важно място в разработваните концепции и стратегии за пространствено
планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и природните ценности.
Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и пространствено развитие към
глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в
урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни бедствия. В тази част от
ПИРО Приморско е описана връзката между идентифицираните в анализите рискове и
проблеми, формулираните цели и приоритети в стратегическата част на документа и
посочените в програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на климата и за
адаптация към вече настъпилите промени. Изпълнението на тези мерки е ресурсно обезпечено
и обвързано със система от индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на
действие на плана, както и при извършване на междинна оценка или актуализация.
1.4.7. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на плана
Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на
стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от индикатори
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обединява два основни компонента – индикатори за резултат, проследяващи степента на
изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от изпълнението
на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени в
следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване и прилагане на
Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“.
Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна
основа в България и наличните данни в община Приморско. Така могат да бъдат посочени
техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за
изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, междинната и последващата
оценка на плана.
По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е разработена система
за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на участващите звена и
времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите и компетенциите на
отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между отделните функции.
Идентифицирани са ключови събития от процеса за наблюдение, оценка и актуализация на
плана и конкретното участие и принос на въвлеченото звено. Ключовите събития са точно
разположени във времето, за да се въведе управляема система от последователни и конкретно
разписани стъпки. Посочен е начинът за интегрирането на индикаторите в отделните стъпки
на наблюдението и оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и
последваща оценка, както и на актуализация на ПИРО, когато това е необходимо.
1.5.

МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПИРО

Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на плана са в
пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на социалноикономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална част от района.
Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи,
регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и
опазването на околната среда. В рамките на разработването на ПИРО са приложени доказани
теоретични постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на
устойчивото общинско развитие. Внимателно е подходено към инструментите за реализация
на плана, изградени на основата на прилаганите европейски подходи, но и на реалните опит и
умения за управление на проекти в българските общини, включително структурите на
местното самоуправление, неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява
внедряването на съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост.
Принципи:
Структурираност. Общинският план за интегрирано развитие е съвкупност на смислово,
функционално и хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за
последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована
стратегия и оперативни инструменти за реализация.
Интегрираност. Изследванията и изводите на ПИРО касаят разнообразните социални,
икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие.
Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална статистическа
информация. Използвани са данните от текущата статистика на НСИ, както и други
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официални източници – ДБТ, ОДЗ, ОПУ и оператори на комунални услуги и др. Същият
принцип е използван и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната
реална приложимост и резултатност.
Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е ръководен
принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно са проследени
характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите,
формулирани са стратегическите предложения и са положени основите за сътрудничество с
оглед на реализацията на ПИРО.
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2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО
И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
2.1. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
2.1.1. Природогеографска характеристика
Географско местоположение и достъпност
Община Приморско се намира в Югоизточна България и е част от област Бургас. Общинският
център – гр. Приморско е разположен на около 50 км от областния център – гр. Бургас.
Общината е разположена в източната част на област Бургас. С площта си от 350,084 км² заема
последното 13-о място сред общините в областта, което съставлява 4,52% от територията на
областта. Община Приморско граничи със:


на север и северозапад – община Созопол;



на югозапад – община Малко Търново;



на югоизток – община Царево;



на изток – Черно море.

Община Приморско се причислява към териториите със специфични характеристики –
Черноморски общини, заедно с още 13 крайбрежни общини. Плажните ивици са с обща площ
1 044 500 м².
Фигура 4.

Община Приморско

Източник: https://bg.wikipedia.org
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Релеф и полезни изкопаеми
Релефът на общината е преобладаващо ниско планински. Цялата община попада в найсеверните разклонения на планината Странджа. Повече от половината от територията ѝ в
южната част се заема от северните склонове на странджански рид Босна с най-висока точка
връх Живак (453 м), разположен в най-югозападната част на общината. Северната част се
заема от южните разклонения на Медни рид с максимална височина връх Лободово кале
(314 м). На североизток, на полуостров Маслен нос се издига ниския рид Китка (Узунджа
баир) с връх Китка (215 м).
На територията на община Приморско има добив на кариерни материали и дървени въглища.
Климат
Климатът на общината се формира под континенталното влияние от север и запад,
черноморското от изток и средиземноморското от юг. Други важни фактори за формирането
на изключително благоприятните климатични условия са ниската надморска височина и
високата залесеност на Странджа планина. Климатът на общината е умерено континентален с
подчертано черноморско и средиземноморско влияние, характерен с мека и къса зима и
продължително и прохладно лято. При надморска височина средно от 16-40 м атмосферното
налягане се движи от 712 до 783 мм. Средната температура за територията на общината през
последните 10 години е 13,4°С, а годишната амплитуда в района е една от най-ниските в
страната – 19°С.
Валежите имат есенно-зимен максимум и летен минимум, като годишната им стойност е 500
л/м². Снежната покривка е краткотрайна със средна продължителност 15-17 дни и дебелина 510 см. От месец май до месец октомври има слънцегреене с продължителност 1700 слънчеви
часа.
Води
Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. През нея частично
или изцяло протичат три по-големи реки, които директно се вливат в Черно море. В северната
част преминава средното и долно течение на река Ропотамо. От югозапад на североизток, а
след село Ясна поляна – на изток през общината преминава цялото течение на Дяволска река.
В най-югоизточната част на общината, южно от град Китен преминава най-долното течение
на Китенска река (Караагач) и най-големият ѝ приток (ляв) Узунчаирска река. На Дяволска
река, над село Ясна поляна е изграден големия язовир Ясна поляна, водите на който се
използват предимно за водоснабдяване на цялото ни Южно Черноморие. Друг по-голям язовир
е „Веселие“, разположен на един малък ляв приток на Ропотамо, югоизточно от село Веселие.
Северозападно от устието на Ропотамо се намира блатото Аркутино, а северно и югозападно
от Приморско – блатото Стомопло и Дяволското блато, като и трите блата са важни
орнитологични места.
Почви
Почвите на територията на община Приморско се отличава с голямо разнообразие. В
равнинната част и в долните разклонения на реките преобладават канелено-горски, алувиалноливадни и скелетни почви. В хълмистата и полупланинска част са налице светлосивите и
тъмносивите горски почви. Западно от град Приморско са регистрирани от средно до силно
ерозирани почвени участъци.
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Обработваемите земи са със сравнително добра плодородност за което свидетелстват добивите
от основните селскостопански култури, които са близки до средните в страната.
Растителност и животински свят
В ботанико-географско отношение районът на Южното ни Черноморие, заедно със Странджа
планина представлява една от най-ценните територии на европейския континент. Тук се
срещат цели горски съобщества от южноевксински тип, а растителната покривка по видовия
си състав е много близка до тази в предна Азия. Територията се характеризира с редица
ендемични, реликтни и редки видове, от които най-характерни са странджанският дъб
(лъжник), странджанската зеленика (Rhododendron ponticum), хидрофитните формации на
водната лилия (Nimphaea alba), морския болбосхьонос, плаващия роголистник, съобщества на
блатно кокиче (Leukojum aestivum), псамофитни формации на пясъчната лилия (Pancratum
martmum) и др.
Според зоогеографското райониране на България, районът на община Приморско попада в
южната част на Крайчерноморския зоогеографски район. По отношение на фауната почти
цялото Черноморие е единно, като тук е много характерно увеличаването на
средиземноморските видове, които са се преселили от юг.
От дивеча най-голямо разпространение намират: благороден елен, сърна, дива свиня, заек,
катерица, таралеж, вълк, лисица, язовец, белка, чер пор и невестулка. От птиците с ловностопанско значение са яребицата, горския бекас, гривяк, гургулица, гълъб хралупар и др.
Обликът на фауната в района на община Приморско може да се допълни и от разнообразието
на гръбначната фауна в Черно море и сладководната фауна на вливащите се реки. Тук се
срещат костните видове рибна фауна, като много от тях са със средиземноморски произход.
Те навлизат в Черно море през пролетта за изхранване и през есента се връщат обратно в
Мраморно море. По-интересни от тях със стопанско значение са скумрията, паламудът,
леферът и др. По-широко разпространените видове в крайбрежните води са попчето, калканът,
сафридът, хамсията, барбунът, зарганът и др. Рибното богатство на реките е също
разнообразно.
2.1.2. Население и икономическа характеристика
Население
Динамиката на населението на община Приморско се отличава от тази на национално ниво.
След 1956 г. се наблюдава устойчиво намаляване на населението до 1985 г. След 1985 г. следва
плавно покачване на населението. Според последните официални данни на Националния
статистически институт (НСИ) за 2019 г. на територията на общината живеят 6 173 души.
Сравнявайки данните от последните две преброявания в България – през 2001 и 2011 г. – се
наблюдава леко увеличение с 1,8% (в сравнение с 2011 г.) и увеличение с 10,2% (в сравнение
с 2001 г.) на населението, живеещо в общината.
Естественият прираст е с по-лоши стойности от тези на областно и национално нива.
През 2019 г. стойността е -11,7‰, спрямо -4,7‰ за област Бургас и -6,7‰ – за България. Това
е най-неблагоприятната стойност за общината през разглеждания период от 2011 г. до 2019 г.
Селища
Община Приморско се състои от 6 населени места - 2 града и 4 села. Повече от половината
население – 63,6% живее в градовете, от тях 47,6% са в общинския център – гр. Приморско.
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Таблица 1.

Населени места в община Приморско
с. Веселие
гр. Китен
с. Писменово
гр. Приморско

с. Ново Паничарево
с. Ясна поляна

Икономическа характеристика
Основната движеща сила на икономиката в община Приморско е туризмът. Туризмът е водещ
на основата на благоприятните фактори, изградената туристическа база и инфраструктура и
традиционния опит в предоставянето на сезонни туристически услуги. Благоприятното
географско положение дава възможност за успешното развитие и на трите икономически
отрасъла. Това е предпоставка за устойчива заетост.
Място и роля на община Приморско в областта
Приносът на община Приморско към областната икономика е само 0,5% от цялата продукция,
а населението е 1,5%. Положителна черта е, че произведената продукция в общината
непрекъснато нараства.
Таблица 2.

Място и роля на община Приморско в областта по избрани показатели
Дял от
За
Общо за
Показател
областта
общината
областта
(%)
2
Територия (км )
350,08
4,5
7 748,1
Население (2019 г., НСИ)
6 173
1,5
409 265
2
Гъстота на населението (д./км )
17,51
52,8
Коефициент на безработица, 2018 (%)
5,8
5,3
Произведена продукция, 2018 (хил. лв.)
77 524
0,5 14 144 744
Източник: НСИ, Община Приморско

2.1.3. Историческо развитие и културно наследство
Най-ранните исторически данни са за потънали праисторически селища пред устието на р.
Ропотамо (ІІІ-то хилядолетие пр. н. е.) и в южния залив на гр. Китен, получени от подводни
археологически проучвания. Тези находки от ранната бронзова епоха са доказателство за
развита тракийска цивилизация с активно мореплаване, корабостроене и търговски отношения
със средиземноморските народи далеч преди гръцката колонизация. Икономическото
развитие на тракийските племена през този период се свързва главно с рударството в
Странджа, корабоплаването и риболова.
Материални свидетелства за активния живот през този период на територията на общината са:
крепостта „Урдовиза“ крепостта „Малкото кале“, потъналите селища и множеството
мегалитни паметници, описани още от Карел Шкорпил през 1925 г.
Датирани са находки от ранната бронзова епоха (между 2000 и 1750 г. пр. н. е.) в потъналото
пристанище при устието на р. Ропотамо.
От периода на гръцката колонизация, предполагаемо се датират каменните руини над устието
на р. Ропотамо известни като „Вълчаново кале“, които се свързват и с мястото на
късноантичното селище Ранули и съществувалата до ХІV век крепост с име Ропотамо, както
и потъналото пристанище пред устието на реката.
Предримската епоха се характеризира с елинистичната колонизация на Черноморския басейн
и обособяването на Via Pontika, с което се активизира икономическото развитие и
строителството по тези земи. От този период са множеството археологически находки
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(каменни котви, амфори и др.), илюстриращи оживеното корабоплаване, както и наличието на
пристанища в удобните заливи на този район. От елинистичния период е разкритият могилен
некропол край с. Веселие.
Римският период е оставил сравнително малко следи на тази територия, които се проследяват
с фрагментарни движими находки. Комплексът от пристанища и пътна станция около големия
полуостров (Вътрешния бурун и Бегликташ) от този период са се наричали Тера. Отново в
устието на Ропотамо са разкрити материали от периода на римското владичество (І-ІV в. след
Новата ера) и късната античност.
Късноантичният и ранновизантийскит периоди най-ярко се илюстрират при крепостта
„Урдовиза“, разположена на южния нос на Китен. Строителството на крепостната стена е
осъществено в годините на император Анастасий (492-518 г.). В началото на ХІІ в. владяната
от Източната римската империя (Византия) крепост преминава в пределите на Второто
Българско царство. Тук се проследява хронологично почти цялата древна и по-късна история
на развитието на територията на общината – от ранната бронзова епоха до късното
средновековие (ХІV в.).
При завладяването на Българското царство от османците (1453 г.) крепостта Урдовиза попада
в отделна привилегирована област „Хасекията“ – част от имотите на султан Мехмед І.
Урдовиза продължава да съществува като пристанище и през ХVІІІ и ХІХ в.
Руско-турската война (1877-1878 г.) не донася така желаната свобода за населението от
странджанския край. До 1912 г. границата с Турция е минавала на 4 км от с. Кюприя (дн.
Приморско) през залива Атлиман, а в с. Алан Кайряк (дн. Ясна Поляна) е бил разположен
граничният пост.
След Берлинския договор (1878 г.) хиляди жители на Странджанския край напускат селата си
и се заселват във вътрешността на България и покрай брега в освободените от турско и
черкезко население имоти . През този период западат традиционните до тогава рударство и
производство на дървени въглища. Четири семейства от странджанските села основават с.
Кюприя на полуостров Кюпрюбурун през м. май 1878 г. През 1910 г. се провеждат първите
общински избори, а с указ на Цар Борис ІІІ (ДВ от 1934 г.) селото е преименувано на
Приморско. След присъединяване на териториите през 1913 г. нови заселници формират
някои от сегашните населени места (Писменово). До средата на ХХ в. поминъкът на
населението се е характеризирал с дребно земеделие, скотовъдство, сезонна горска работа и
добив на дървени въглища.
След Първата световна война настъпва известно оживление и заселване на ново население по
тези земи. През 1931 г. е основан днешния Китен в близост до крепостта „Урдовиза“, където
бежанци от Източна Тракия построяват 14 малки къщи тип „шаронски“ по програма на
французина Рене Шарон. Отдалеч къщичките са наподобявали китка и от 1932 г. селището
носи името Китен (красив).
През 1939 г. в Приморско е построено пристанище, от което местното население е търгувало
с Турция и Гърция, изнасяйки дървени въглища, дърва минни подпори и траверси. От 1922 г.
до 1944 г. районът на Приморско и Китен е бил традиционен производител на траверси.
Обществено-икономическите и политически промени след втората световна война
(индустриализация на страната и колективизация на селското стопанство) водят до
миграционни процеси и обезлюдяване на района. Основна причина за трайното деградиране
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на селищната и инфраструктурна мрежа е въведения строг пограничен режим, ограничаващ
търговските и икономически връзки с вътрешността на страната и съседна Турция.
Известно оживление и последвало ограничено развитие на курортното дело настъпва след
1957 г. с построяването на Международния младежки център и последвалото през 1962 г.
обявяване на Китен за национален курорт.
Територията на община Приморско е богата на исторически следи от дълбока древност до найновата история на държавата ни. От гледна точка на познавателния туризъм, разкритите и
придобили статут недвижими културни ценности могат да се групират най-общо в две основни
групи: археологически и архитектурно-строителни, като археологическите от своя страна се
обособяват като мегалитни и архитектурно-строителни от античността и средновековието.
Териториалното разположение на културните ценности свидетелства за по-интензивно
икономическо развитие по бреговата ивица и единични, фрагментарни следи от човешка
дейност във вътрешността през античността и средновековието. В по-късната история
картината се променя и значителен брой архитектурни недвижими културни ценности,
предимно от периода на Възраждането и непосредствено след това (странджански къщи) са
декларирани в населените места от вътрешността.
От регистрираните четири недвижими археологически културни ценности една е с категория
„национално значение“, а останалите три с категория „местно значение“. Една археологическа
недвижима културна ценност е декларирана със списък от 27.03.1989 г. В таблицата по-долу
са описани обектите в общината.
Таблица 3.
№

Недвижими културни ценности и паметници в община Приморско
Обект
Населено място
Вид
Категория
Архитектурно-строителен
1 Крепост „Малкото кале“
с. Веселие
от Античността и
Местно
Средновековието
Къща наследници Стоян
2
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Костадинов Узунов
Къща на Кирил Минков
3
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Аджаров
Къща на Недялка Иванова
4
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Кирова
Къща на Иван Петков
5
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Дудев
Къща на Стамат Георгиев
6
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Арабаджиев
Къща на Янучка
7
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Попгеоргиева
Чешмата до манастира „Св.
8
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Св. Константин и Елена“
Къща на Миленка Кирова
9
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Говедарова
10 Къща на Яни Георганиев
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Къща на Костадин Стоянов
11
с. Веселие
Архитектурно-строителен
Киров
Архитектурно-строителен
12 Крепост, м. „Урдовиза“
гр. Китен
от Античността и
Местно
Средновековието
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№
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Обект
Антично (ІІ-ІІІ в.) и
средновековно (ХІ-ХІІ в.)
българско селище
Къща на Страти Стефанов
Къща на Стою Георгиев
Кинчев
Къща на Петко Стоянов
Димитров
Къща на Георги Иванов
Петров
Къща на Илия Михалев
Търнички
Къща на Жеко Николов
Биволаров
Къща на Мелехрени
Петкова Мичева
Къща на Иван Георгиев
Чонгарски
Къща на Керана Георгиева
Терзиева
Къща на Милка Иванова
Генева
Къща на Кулат Михалев
Калоянов
Къща на Георги Стоев
Белчеванов
Църква „Света Троица“

Населено място

Вид

гр. Китен, гр.
Приморско

Археологически

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Архитектурно-строителен

с. Ново Паничарево

Художествен
Архитектурно-строителен
от Античността и
Местно
Средновековието
Архитектурно-строителен
от Античността и
Национално
Средновековието

27 Крепост „Вълчаново“

гр. Приморско

28 Долмен Змейова

гр. Приморско

29 Къща на Жека Мавраганова
Къща на Тона Димитрова
30
Кехатова
Къща на Стана Петрова
31
Тофтисова
Къща на наследници на
32
Недялко Андреев
33 Къща на Илчо Димов Илчев
34 Старата чешма в селото
Църква „Успение
35
Богородично“

с. Ясна поляна

Категория

с. Ясна поляна
с. Ясна поляна
с. Ясна поляна
с. Ясна поляна
с. Ясна поляна
с. Ясна поляна

Архитектурно-строителен
художествен

Източник: Проект на ОУПО Приморско

Празници и обичаи
Община Приморско ежегодно изпълнява богат културен календар, честват се общински и
общоградски празници:


6 януари – Богоявление;



21 януари – Бабин ден;



14 февруари – Трифон зарезан;
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14 февруари – Кукеров ден – народен обичай читалище „Л. Толстой“ – с. Ясна поляна;



19 февруари – Обесването на Васил Левски;



24 февруари – Кукеров ден – народен обичай в гр. Китен;



1 март – „Баба Марта бързала, мартеница вързала“;



3 март – Национален празник;



22 март – Първа пролет;



6 май – Ден на храбростта;



11 май – Св. Св. Кирил и Методий – ден на библиотекаря;



24 май – Празник на гр. Приморско;



1 юни – Международен ден на детето;



2 юни – Ден на Ботев;



2 юни – Празник на Китен;



15 август – Храмов празник „Успение Богородично“;



6 септември – Съединението на България;



22 септември - Ден на Независимостта на България;



27 септември – Световен ден на туризма;



31 октомври – Международен ден на Черно море;



1 ноември – Ден на народните будители;



6 декември – Никулден – ден на рибаря;



24 декември – коледуване;



31 декември – Посрещане на Нова година.

Традиционни носители на културата в българските общини са читалищата, част от тях с богат
библиотечен фонд. На територията на община Приморско 7 читалища развиват дейност. Едно
от тях е разположено в общинския център, две са в с. Ясна Поляна, а другите четири в
останалите населени места. Има пет библиотеки в община Приморско.
Към читалищата са организирани самодейни състави, които съхраняват местните фолклорни
традиции. Ежегодно те вземат участие в различни фестивали, надпявания, концерти,
организирани на национално и регионално ниво. С тяхно съдействие са се запазили обредите,
с които се отбелязват различни празници.
Към читалищата има създадени групи за фолклорни песни, вокална група, група за стари
градски песни, смесен хор, театрален състав, школа по пиано, школа по акордеон, младежки
танцов състав.
Таблица 4.

Читалища на територията на община Приморско
Наименование на читалището
Населено място
НЧ „Виделина - 1927“
с. Веселие
НЧ „Възраждане - 1999“
с. Писменово
НЧ „Отец Паисий – 1927“
с. Ново Паничарево
НЧ „Л. Н. Толстой – 1926“
с. Ясна поляна
НЧ „Свобода – 1948“
гр. Китен
НЧ „Самообразование – 1919“ (над 30 000 тома)
гр. Приморско
НЧ „Л. Н. Толстой – 2004“
с. Ясна поляна

Източник: https://chitalishta.com/
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Културата е неотменна характеристика на миналото и на съвременния облик на общината.
Културна дейност се осъществява и чрез следните обекти:
НЧ „Л. Н. Толстой - 1926 г.“ в с. Ясна поляна съхранява музейната експозиция „Българската
Ясна поляна“. Музейната експозиция се състои от две части. В първата част са изложени
снимки и документи от руската Ясна поляна – имението, любимите места за разходка на Л. Н.
Толстой, работния кабинет, стаята под сводовете, където е написал романа „Война и мир“.
Пресъздадени са работната маса и част от библиотеката на Толстой, в която има 15 000 тома
книги. Показани са 105 писма , които Толстой е получил от България. Втората част разказва
за толстоистката колония съществувала в Алан кайряк през 1906-1908 г. Изложени са броеве
от списание „Възраждане“ от 1919 г., 1920 г., 1921 г. Първият брой на това списание е
издадено в колонията в с. Алан кайряк (днешна Ясна поляна). За това списание Толстой пише,
че е „единственото в света, което проповядва смело нашите идеи“.
Исторически музей Приморско – разположен е в центъра на гр. Приморско. В него са
експонирани културните ценности, разкрити при извършените археологически разкопки на
територията на общината. Музеят разполага с просторни експозиционни зали и новоизграден
модерен трезор с най-високото ниво на сигурност, в който се съхранява уникалното тракийско
златно съкровище, открито в края на миналата година в местността „Силихляр“ и обявено за
находка на 2016 година.
Археологическа изложба „Тайни от морското дъно“ се намира в гр. Китен. Във всички
средновековни карти на западния бряг на Черно море е отбелязано селището Урдовиза, чието
име е засвидетелствано по различни начини. Крепостната стена е обявена за паметник на
културата в ДВ бр.35/1969 г. Разкопките на крепостната стена през 2006 г. са първите
археологически проучвания на сушата, проведени на територията на Урдовиза. Открити са
находки от различни епохи от края на а VI в. пр. Хр. до днешно време. Установени са два
културни пласта, свързани с функционирането на крепостната стена – късноантичен (IV–VI
в.) и средновековен (XIII–XIV в.).
Традиционен поминък
Основен поминък за местните хора в общината са били: рибарството и добива на дървени
въглища.
Спорт
Спортната инфраструктура на община Приморско е съсредоточена основно в гр. Приморско,
където има изградено игрище за мини футбол, площадки за фитнес на открито и комбинирано
игрище за тенис, волейбол и баскетбол. Физическото състояние на всички спортни обекти е
отлично. Спортната инфраструктура, чийто обекти са общинска собственост, са:
Таблица 5.

Спортна инфраструктура община Приморско (вкл. в училищата)
Физическо състояние
Вид на обекта (стадион,
Капацитет
Населено място
(отлично, добро, лошо,
спортна площадка и др.)
(площ, бр. места)
незадоволително)
Игрище за мини футбол
гр. Приморско
980 м²
отлично
Игрище за мини футбол
с. Ясна поляна
980 м²
отлично
Игрище за мини футбол
с. Веселие
980 м²
отлично
Игрище за мини футбол
гр. Китен
980 м²
отлично
6 бр. фитнес
Площадка за фитнес на открито
гр. Приморско
отлично
съоръжения
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Вид на обекта (стадион,
спортна площадка и др.)

Населено място

Площадка за фитнес на открито

гр. Приморско

Площадка за фитнес на открито
Площадка за фитнес на открито

с. Ясна поляна
гр. Китен
с. Ново
Паничарево

Площадка за фитнес на открито
Комбинирано игрище за тенис,
волейбол и баскетбол

Капацитет
(площ, бр. места)
4 бр. съоръжения
за стрийт фитнес

гр. Приморско

Физическо състояние
(отлично, добро, лошо,
незадоволително)
отлично
отлично
отлично
отлично

980 м²

отлично

Източник: Община Приморско

В община Приморско са регистрирани 6 спортни клуба:


Футболен клуб „Ропотамо“;



Общински морски клуб;



Общински клуб по подводен риболов „Марлин“;



Волейболен клуб „Ропотамо“;



Спортен клуб по карате „Аригато“;



Кайт сърф клуб „Корал“.

Поддържането и изграждането на спортната база (открита и закрита) в общината ще допринесе
за удължаването на активния курортен сезона чрез възможност за практикуване на различни
видове спорт.
2.1.4. Функционална структура, състояние на селищната мрежа и връзки със съседните
територии
При изготвянето на проекта на ОУПО на община Приморско са направени подробни анализи
на територията и нейната функционална структура.
Резултатите от тях показват, че в община Приморско преобладават горските територии, които
заемат почти три четвърти от територията - 72,47%. Земеделските територии заемат 17,44% от
общинската територия. Териториите, заети от реки и водни площи, заемат 1,78% от
територията.
Таблица 6.

Баланс на територията на община Приморско според ОУПО Приморско
Площ на съществуващи елементи
% от
Наименование на териториалния елемент
обща площ
на жител
общата
в ха
м2
площ
359
1,02
581,56
Жилищни функции
5
0,01
8,10
Обществено обслужващи функции
1
0,00
1,62
Производствени дейности
44
0,13
71,28
Складови дейности
300
0,85
485,99
Рекреационни дейности, курортни и вилни зони
60
0,17
97,20
Озеленяване, паркове и градини
2,00
0,01
3,24
Спорт и атракции
0,00
Комунално обслужване и стопанство
0
0,00
Земеделски територии, в т.ч.:
8 243,97
обработваеми земи - ниви
5 089
14,43
1 717,16
обработваеми земи - трайни насаждения
1 060
3,01
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Наименование на териториалния елемент
необработваеми земи
скали, пясъци, мочурища и дерета
сметище, кариери и др.
гробища
Паметници на културата
Плажове и брегоукрепителни съоръжения
Дюни
Горско територии
Водни площи
Транспорт и комуникации
Техническа инфраструктура
ОБЩА ПЛОЩ

Площ на съществуващи елементи
% от
обща площ
на жител
общата
в ха
м2
площ
2 002,27
1 236
3,51
272,15
168
0,48
8,10
5
0,01
6,48
4
0,01
0,00
0
0,00
168,48
104
0,3
202,49
125
0,35
25 548
72,47 41 386,68
1 017,33
628
1,78
795,40
491
1,39
37,26
23
0,07
35 253
100 57 108,38

Източник: Проект на ОУПО Приморско

Основните данни за населените места, съставляващи селищната мрежа на община Приморско,
са дадени в следващата таблица.
Таблица 7.

Разпределение на общата територия по населени места в община Приморско
Площ на
Население,
Площ жил.
Населени места
съществуващи
2019 г.
тер. м²/жител
елементи в ха
гр. Приморско
7 134
2 937
2,43
гр. Китен
1 710
989
1,73
с. Веселие
6 106
532
11,48
с. Ново Паничарево
9 317
846
11,01
с. Ясна поляна
5 583
705
7,92
с. Писменово
5 404
164
32,95

Източник: Проект на ОУПО Приморско; НСИ

Селищната структура в община Приморско е повлияна на първо място от организацията на
земеделската функция при феодализма и от организацията на масовия туризъм през ХХ век.
За развитието на града решаваща роля са изиграли търговско-пристанищните функции,
административната функция, занаятчийското производство и индустрията, културната
функция и др. В днешно време функциите, свързани с обслужването на туризма, имат водеща
селищно образуваща роля.
Селищната мрежа на общината включва 2 града, 4 села и 2 курортни комплекса, разпределени
по административен статут на 1 общински център и 5 кметства. Близо 47,6% от населението
живее в общинския център. По-големите села в общината са с. Ново Паничарево (846 д.) и с.
Ясна поляна (705 д.).
Икономическият профил на общината се определя основно от стопанския туризъм. На
територията на общината са разположени Курортен комплекс „Ропотамо“ и Курортен
комплекс „Приморско - ММЦ – Китен“, в рамките на които гр. Приморско и с. Китен са със
статут на морски климатичен курорт с национално значение, а м. Аркутино (в рамките на КК
„Ропотамо“) е морски климатичен курорт от местно значение.
Съгласно актуалната категоризация на населените места от 27.11.2018 г., изготвена от МРРБ,
гр. Приморско попада в трета категория (от 8 общо), а другият град Китен е 4-та категория.
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По-големите села Ново Паничарево, Ясна поляна и Веселие са класифицирани като 6-та
категория. Най-малобройното село Писменово е класифицирано като 8-ма категория.
Според градоустройствената категоризация (Наредба № 7, обн. ДВ бр.3 от 2004 г.) гр.
Приморско попада в категорията „много малък град“ (до 10 хил. жители).
Фигура 5.

Центрове и оси на урбанистично развитие

Източник: АНКПР

През района преминава само един път от Републиканската пътна мрежа. Това е път ІІ-99 с
трасе (Бургас-Маринка) – Созопол – Приморско – Царево – Малко Търново. Той тангира
площадката на ММЦ от западна посока без да дава подход към нея. Ширината на пътното
платно е 8,0 м. Сравнително близо до общината преминава първокласния път І-9 /Е-87/, които
е с ново трасе от 2004 г. - Бургас – Маринка – Звездец - Малко Търново - граница Турция.
Връзката между двата пътя в посока изток-запад се осъществява от третокласните отсечки от
път ІІІ-992 Ясна поляна-Приморско и път ІІІ-9009 (Маринка-Звездец) – Ново Паничарево Ясна поляна. От северна страна теренът на ММЦ граничи с общински път за село Писменово.
От източна страна площадката тангира общински път Приморско - Китен. Пътят е с две пътни
ленти. В градовете Китен и Приморско има действащи автогари.
2.2.

СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА И МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

Икономиката на община Приморско не функционира в затворена системата, а като част от
общата икономика на страната. Местните икономически показалите оказват влияние върху
тези на областно и национално ниво и обратното. Това дава възможност, чрез анализ, да се
откроят силните, местни икономически страни, които имат най-голям дял в общата
икономика. Ключовите характеристики, които се проследяват, са свързани с развитието на
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икономиката и жизнения стандарт на жителите на община Приморско. От друга страна,
общото състояние на икономиката в България оставя своя отпечатък върху местната такава.
За да се открои тази неразривна връзка, са изследвани няколко ключови макроикономически
показателя на национално ниво. Това са:
Брутен вътрешен продукт (БВП) – индикаторът се използва за измерване стандарта на живот
в страната, чрез остойностяване на всички произведени стоки и услуги. Колкото по-висок БВП
има страната, толкова е по-силна икономиката и има по-висок стандарт на живот населението.
Реален ръст на БВП – чрез него се измерва икономическия растеж. Той се измерва в
процентно изменение на БВП спрямо даден базисен период.
Средногодишна инфлация – представлява постоянното и цялостно покачване на цените,
което означава постоянен спад в покупателната способност на парите.
Ниво на безработица – НСИ измерва коефициента (нивото) на безработица като отношение
на броя на безработните спрямо броя на икономически активните лица.
Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) – индикаторът отразява потока от чуждестранни
инвестиции към страната. Може да се каже, че колкото е по-голям той, толкова повече
страната е по-привлекателна за чужди инвеститори.
2.2.1. Общи тенденции на икономическото развитие в страната
Общото макроикономическо развитие на България в последните 10 години беше белязано от
световната икономическа и финансова криза и възстановяването от нея.
Проследявайки динамиката на БВП по текущи цени, през годините се отчита непрекъснат
растеж (с изключение на 2013 г.) в абсолютни стойности. Това, обаче, не е достатъчно за
реален ръст на българската икономика. Всъщност е точно обратното, реално БВП все още не
е достигнал пред-кризисните си нива, като само в периода 2012-2013 се наблюдава
задържането на неговото реално ниво. През останалите години се отчита устойчив спад
следствие на инфлацията и други процеси.
Размерът на ПЧИ също се задържа на сравнително еднакви стойности, но отчитайки
инфлацията и други макроикономически показатели, реално чуждестранните инвестиции
намаляват.
След период на дефлация (която често е свързана със забавянето на икономиката), последните
години (2017-2019) се отчита увеличаващо се средногодишно ниво на инфлация.
Последиците от изминалата криза могат да се проследят и с нивото на безработица в страната,
което в периода 2010-2014 е над 10%, докато в последните години устойчиво намалява и през
2019 г. достига до исторически ниски нива от 4.2%.
Тези фактори – ниска безработица, намаляващи ПЧИ, растяща инфлация и намаляващ реално
БВП – се отразяват и на местните икономики и население, чиито доходи от такси, продажби,
труд и други източници на приходи се увеличават, но в същото време покупателната им
способност намалява. Много ниските нива на безработица от своя страна пък оказват пряко
влияние върху възможността за привличане на нови инвестиции и големи работодатели в
българските общини, които трудно ще намират кадри за обезпечаване на трудовия процес.
Тази линия на развитие, характерна за българската икономика, определя и ограниченията и
възможностите за развитие пред община Приморско.
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Таблица 8.
2009-2019 г.

Основни макроикономически показатели на националната икономика за периода

Основни
макроикономи
чески
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017
2018
2019
показатели реален сектор
БВП в текущи
цени
73 147 74 407 80 682 82 209 81 919 83 857 89 333 95 092 102 308 109 695 118 669
(производствен
метод) - млн. лв.
Реален ръст на
БВП на годишна
3
-1
-2
0
0
-2
-4
-4
-4
-3
-3
база - %
Средногодишна
2.5
3.0
3.4
2.4
0.4
-1.6
-1.1
-1.3
1.2
2.6
2.5
инфлация - %
Коефициент на
безработица (15
6,8
10,3
11,3
12,3
12,9
11,4
9,1
7,6
6,2
5,2
4,2
+ години) - %
Преки
чуждестранни
инвестиции в
20 442 22 114 21 645 21 951 23 340 21 582 23 163 23 509 24 475
24 920
страната - млн.
евро
Източник: НСИ

През 2020 г. настъпва пандемия от COVID-19, която предизвиква здравна и социалноикономическа криза, с неясна и непрогнозируема продължителност. Държавата разработи
пакет от решения за намаляване на неблагоприятните социално-икономически последици от
кризата от COVID-19. Оценките за управлението на COVID кризата в България обаче са
нееднозначни и противоречиви. Пандемията повлиява върху държавния бюджет, като води до
увеличаване на разходите за здравеопазване и социални плащания и също така предизвиква
спад в приходите поради намаляване на икономическата активност, тъй като временно
нетрудоспособните поради болест не произвеждат и потребяват по-малко. Това ще даде
отражение на икономиката през следващите години.
2.2.2. Общи тенденции на икономическото развитие в Югоизточен регион от ниво 2
Наблюдавайки икономическото развитие на региона през периода 2012-2018 г., се забелязва
следване на тенденциите на национално ниво – плавно увеличение на БВП, ръст в броя на
заетите, както и наваксване на разходите за ДМА, но не и достигането на пиковите им
стойности.
Фигура 6.

Югоизточен регион – БВП в текущи цени – млн. лв.
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Данните показват ръст на БВП с 26,1% за периода 2012-2018 г.
Фигура 7.

Югоизточен регион – РДМА и брой заети лица
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Източник: НСИ

В същото време разходите за придобиване на ДМА (РДМА) рязко се свиват за 2015 г., спрямо
предходната, а след това започва тяхното наваксване, което все още не е достигнало нивата от
преди 2015 г.
Тенденцията за увеличаване броя на заетите също е спазена в периода 2013-2018 г.
2.2.3. Общи тенденции на икономическото развитие в област Бургас
Изследвайки процесите на областно ниво в периода 2015-2018 година, може да се заключи, че
те следват националните тенденции в периода на действия на ОПР на Приморско за периода
2014-2020 година. Наличните данни за последните години показват плавно увеличение на
продукцията, която генерират предприятията от нефинансовия сектор в област Бургас.
По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) (основен показател за
икономическо развити, който се поддържа с данни само на ниво област) за област Бургас през
2018 г. възлиза на 5 172 млн. лв. по текущи цени и е с 0.3% повече в сравнение с 2017 година.
Делът на БВП за област Бургас е 4.7% от общо произведения за страната. По БВП на човек от
населението област Бургас се нарежда на 8-мо място с 12 585 лв., след област Пловдив - с 13
141 лв. и преди област Русе – с 11 769 лева С най-високо равнище на БВП на човек от
населението е София (столица) – 33 437 лв., а с най-ниско - област Силистра – 7 029 лева.
Разходите за придобиване на ДМА (РДМА) намаляват през 2015 г., спрямо предходната, а след
това започва тяхното наваксване, което все още не е достигнало нивата от преди 2014 г.
В национално ниво се наблюдава тенденция за повишаване на заетите, но в областта броят на
заетите лица намалява (нивото на намаляване за 2018 г. спрямо 2014 г. е 1,1%).
Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Бургас продължава да нараства
през годините. През 2018 г. БВП на човек от населението се е покачил с 30,8% спрямо 2014 г.
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Фигура 8.
15 625 000

Развитие на областната икономика в област Бургас за периода 2014-2018 г.
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Източник: НСИ

Положителното в характеристиката на област Бургас е, че нараства размерът на БВП на 1
човек, което в комбинация с намаляването на броя на заетите, е показателно за ръст в
производителността на труда.
Може да се обобщи, че областната икономика в последните няколко години преодолява
последстивята от събитията преди 2014 година, но все още е неустойчива и податлива на
глобалната икономическа обстановка.

2.2.4. Позиция и принос на община Приморско в областната икономика
Сравняването на основни икономически показатели на общинско и областно ниво дава
възможност да се прецени доколко изводите, направени в ИТСР на Югоизточен регион от ниво
2, се отнасят за община Приморско.
Икономиката на община Приморско оказва слабо влияние върху икономиката на област
Бургас. В общината живеят 6 173 души или 1,5% от населението на област Бургас. Площта,
върху която се простира общината – 350,08 км², съставлява 4,5% от област Бургас.
За разглеждания период броят на предприятията в община Приморско се е увеличил с 9,3%.
През 2014 г. броят им е бил 830 бр., съставляващ 2,9% от всички за областта, докато през 2018
г. те достигат 915 бр., 3,0% от всички в област Бургас. Въпреки покачващият се брой
предприятия, делът им е малък спрямо активните нефинансови предприятия в областта.
На областно ниво броят на предприятията постепенно се увеличава от 28 441 през 2014 г. те
стават 30 736 през 2018 г. или с други думи се увеличават със 7,5% за периода.

40

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.
Фигура 9.
2018 г.
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Динамиката на заетите в предприятията през годините показва покачване и спадове на броя
заети на общинско ниво. На областно ниво стойностите намаляват. Към 2018 г. заетите лица в
нефинансовите предприятия в община Приморско съставляват 1,8% от заетите лица в
нефинансовите предприятия за област Бургас.
Фигура 10.

Заети лица в област Бургас и община Приморско за периода 2014-2018 г.
124 729

123 543

123 268

123 233

123 317

3.5

120 000
3.0
100 000
2.5
80 000
1.7

1.6

1.8

1.8

1.6

60 000

2.0
1.5

40 000

1.0

20 000

0.5
2 133

1 984

1 978

2 189

2 179

0

0.0
2014

2015

Заети лица в област Бургас

2016
Заети лица в община Приморско

2017

2018
Дял на общината в областта

Източник: НСИ

За изследвания период в общината се наблюдава тенденция за постепенно увеличение на
произведената продукция. През 2014 г. стойността ѝ е била 58 807 хил. лв., докато за 2018 г. е
отчетена произведена продукция, нараснала до 77 524 хил. лв. или е отбелязан ръст от 24,1%.
За същия период произведената продукция в област Бургас нараства от 13 577 418 хил. лв.
през 2014 г. до 15 144 744 хил. лв. през 2018 г. или е отбелязан ръст с 4%.
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Фигура 11.

Произведена продукция в област Бургас и община Приморско за периода 2014-2018 г.
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Източник: НСИ

РДМА е един от показателите, с който се характеризира инвестиционната активност на
предприятията във всички сектори на икономиката.
Сравнявайки 2018 г. спрямо 2014 г., се отчита спад на РДМА с 33,7%. Показателите и на
областно и на общинско ниво са непостоянни, но в близки граници. РДМА на община
Приморско за 2018 г. са 1,5% от тези на областно ниво.
Фигура 12.
Разходи за придобиване на ДМА в област Бургас и община Приморско за периода
2014-2018 г.
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ПЧИ отразяват потока от чуждестранни инвестиции към страната. Може да се каже, че колкото
е по-голям той, толкова повече страната е по-привлекателна за чужди инвеститори.
На областно ниво за 2018 г. има увеличение на ПЧИ с 54,5% в сравнение с 2014 г. За същия
период на общинско ниво има намаляване с 50,7%. Най-голяма е стойността за област Бургас
през 2018 г., когато са постъпили 2 059 421 хил. евро., в същото време най-много ПЧИ за
община Приморско са постъпили през 2015 г. – 12 257 хил. евро. Цялостният принос на
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община Приморско по отношение на ПЧИ за областта е 0,3% от всички за 2018 г. Най-голям
дял на ПЧИ е имало през 2014 г. (1,2%), но тогава размерът на ПЧИ на областно ниво е доста
по-малък.
Фигура 13.
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в област Бургас
и община Приморско за периода 2014-2018 г. (хил. евро)
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Източник: НСИ, Община Приморско

2.2.5. Структура и динамика на общинската икономика
Подходът, използван за тази част от анализа, включва проследяване на динамиката на ключови
икономически показатели и сравняването им с областта и България, което дава възможност да
се проследи развитието на икономиката на община Приморско в периода 2014-2018 година.
На следващо място се анализира тази динамика по отношение на основните сектори – аграрен
(селско и горско стопанство), индустриален и този на услугите. Допълнително всеки сектор е
разгледан по-обстойно, за да се откроят неговите специфики за община Приморско.
Проследяването на всеки от секторите на местната икономика позволява да се открои кой от
тях оказва най-силно влияние върху нея и се очаква да продължи да го прави или има
потенциални да бъде „двигател“ за растеж. Състоянието им е проследено чрез броя на
предприятия в сектора, заетите лица, обема на произведената продукция, генерираните
приходи.
Брой на предприятията на 1000 д.
По данни на НСИ се наблюдава постепенно увеличение по отношение на предприятията на
1 000 души в разглеждания период 2014-2018 г. Положително е, че показателят е доста повисок за община Приморско от този за област Бургас и за България.
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Фигура 14.

Брой на предприятия на 1 000 д. на различните административни нива (брой)
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Произведена продукция на 1000 души
В изследвания период стойността на произведената продукция в общината постепенно
нараства. Производството на 1000 д. е доста по-ниско от това на областно ниво.
Фигура 15.
Произведената продукция на 1 000 д. на различните административни нива
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Разходи за ДМА на 1000 души
По отношение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на 1 000 души
население не може да се определи постоянна тенденция. През 2016 г. има голям спад на РДМА
за община Приморско, както и на областно и национално нива. През 2018 г. стойностите на
трите административни нива са сравнително близки.
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Фигура 16.

РДМА на 1 000 д. на различните административни нива (хил. лв.)
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Разпределение на предприятията
Общият брой на предприятията колебливо нараства през годините. В периода 2014-2018 г.
предприятията нарастват с 9,3%. Доминират предприятията в сектор услуги – 89,4%, следвани
от тези в индустрията – 6,2% и селско, горско и рибно стопанство – 3,9%.
Таблица 9.
Динамика и разпределение на предприятия по икономически сектори в община
Приморско за периода 2014-2018 г.
2014
2015
2016
2017
2018
Предприятия
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
бр.
%
Селско, горско и рибно
29
3,5
28
3,3
23
2,8
31
3,6
36
3,9
стопанство*
Индустрия*
56
6,7
58
6,9
56
6,7
62
7,2
57
6,2
Услуги*
743 89,5
747 88,9
747 90,0
769 88,9
818 89,4
Общо
830
100
840
100
830
100
865
100
915
100
Източник: НСИ, собствени изчисления
*Забележка: в стойностите на показателите не са включени икономическите дейности, за които данните са
конфиденциални.

Разпределението на предприятията по броят на заетите в тях не се отличава особено от
икономиката в страната. С най-голям превес са микро-предприятията (до 9 заети), които
изграждат 96,6% от местния пазар. Техният брой се увеличил с 85 (от 799 през 2014 г. до 884
през 2018 г.). От тези данни може да се направи извод, че в общината липсват мащабни
инвестиции и мащабни производства, но от друга страна, подобен вид структура е по-гъвкава
за устояване на отраслови сътресения.
Фигура 17.

Разпределение на предприятията по броя на заетите в тях за 2018 г.
3.1%

0.3%
Микро до 9 заети
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96.6%

Големи над 250

Източник: НСИ

45

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.

Повече от половината заети в общината са служители в микро предприятията – 63,1%.
Служителите в малките предприятия са 23,4% от всички и в средните предприятия - 13,5%. В
разглеждания период при някои от групите стопански единици има увеличение на броя на
заетите в тях, само в малките предприятия има намаляване на служителите.
Фигура 18.

Разпределение на заетите в предприятията според броя на заетите в тях за 2018г.
13.5%
Микро до 9 заети
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Големи над 250

Източник: НСИ

Обичайно големите и средните предприятия са „двигател“ на общинската икономика с обема
си на произведената продукция. От данните за 2018 г. в община Приморско се наблюдава, че
половината от произведената продукция е от микро предприятията – 52% от цялата продукция.
Сравнително близки по произведена продукция са малките (20%) и средните предприятия
(28%).
Микро предприятията произвеждат 52% (40 366 хил. лв.) от цялата продукция, като тя се е
увеличила с 22,2% спрямо 2014 г. Малките предприятия са намалили своята произведена
продукция с 27,4%, като отчитат 15 485 хил. лв. произведена продукция през 2018 г.
Фигура 19.
2018 г.

Произведена продукция в хил. лв. в предприятията според броя на заетите в тях за

Микро до 9 заети

28%

Малки от 10 до 49
52%
Средни от 50 до 249
20%

Големи над 250

Източник: НСИ

2.2.6. Развитие на първичен сектор
Първичният сектор на икономиката включва селското, горското и рибното стопанство.
Селското стопанство в общината е специализирано във връзка с обслужването на
туристическите дейности. Риболовът има принос към икономиката на общината. По-голям
брой риболовци има в двата града Приморско и Китен. Разпространен е уловът на есетрови,
черноморска акула и миди.
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През периода 2014-2018 г. се наблюдава леко увеличение в броя на предприятията, опериращи
в сектора – от 29 те достигат до 36, и към 2018 г. те съставляват 3,9% от всички стопански
единици в общината. При броят на заетите също има увеличение, като през 2018 г. са с 16,5%
повече от 2014 г.
Положителна е тенденцията за увеличаване на произведената продукция, както и на приходите
на предприятията, като за разглеждания период и двете стойности са нараснали.
Относителният им дял в местната икономика е 4,9% за 2018 г.
Фигура 20.

Динамика на първичния сектор в периода 2014-2018 г.
8 823

9000
8000

7 898
59

7000

75

57

65
65

6000

5000
29

4000
3000

85

85

71

45

4 081

28

55
3 795

3 674
2 853

2 378

2000

2 324
1 696

36

31

1 590

35
25
15

23

1000

5

0

-5
2014

2015

2016

2017

2018

Приходи от дейността (хил. лв.)

Произведена продукция (хил лв.)

Предприятия (брой)

Заети лица (брой)

Източник: НСИ

Според ОД „Земеделие“ – Бургас земята, която се обработва през стопанската година 2019 г.,
е 32 670 дка. Проследявайки динамиката във времето, се наблюдава увеличение на
обработваемите земи. През стопанската година 2018 г. е имало най-много обработваеми
земеделски площи – 32 797 дка.
Броят на земеделските стопани е относително постоянен. През 2019 г. земеделските стопани
са 71 бр., като от 44 бр. са животновъди.
Фигура 21.

Обработваеми земеделски земи и земеделски стопани в периода 2014-2019 г.
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Основните култури, които се отглеждат на територията на общината, са пшеница и ечемик.
През 2019 г. най-голям дял от площите са заети с кориандър (39,8%), на второ място най-много
декари са с пшеница (35,9%) и ечемик (22,1%). Трайните насаждения са слабо застъпени и
заемат само около 0,5% от земеделските земи. Представени са от овощни видове (ябълки и
праскови).
Таблица 10.
2019 г.

Основни отглеждани земеделски култури в община Приморско за периода 2014-

Вид на културите
Пшеница
Ечемик
Тритикале
Маслодайна рапица
Маслодаен слънчоглед
Царевица зърно
Царевичен силаж
Кориандър
Сорго
Пипер
Домати
Картофи
Дини
Пъпеши
Ябълки
Праскови
Лавандула

2014 г.
12 230
3 700
1 100

19
103
44

Засети площи/дка/
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2 420
8 090
800
1 700
2 550
977
350
6 930
2 600
9 000
270
800
800
1 888
72
10
7
17
3
28
11
16
3
17
23
12
103
103
85
90
90
75

2018 г.
2 947
1 100

700
700
4 083
9
2
10
1
12
98
75

2019 г.
3 697
2 270

4 095
72
10
17
11
12
35
75

Източник: ОДЗ Бургас

В областта на животновъдството на територията на община Приморско се наблюдава
увеличаване на броя на животните при всички видове за разглеждания период 2014-2019 г. В
общината се отглеждат най-много овце. На второ място най-много се отглеждат говеда техният брой е 1 300 за 2019 г. След това са пчелните семейства – 713 бр., кози – 694 бр. и наймалко са конете – 13 бр.
Таблица 11.

Основни видове отглеждани животни в община Приморско за периода 2014-2019г.

Видове животни (бр.)
Говеда
Овце
Кози
Птици общо
Пчелни семейства общо
Коне общо

2014 г.
418
3 691
140
21
711
10

2015 г.
648
4 351
510
50
515
13

2016 г.
679
4 833
788
45
570
15

2017 г.
688
4 922
917
468
21

2018 г.
1 059
5 190
663
504
20

2019 г.
1 300
4 901
694
713
13

Източник: ОДЗ Бургас

Горските територии, собственост на Община Приморско, попадат в териториалния обхват на
три горски и едно ловно стопанство - ДГС „Ново Паничарево“, ДГС „Царево“, ДЛС
„Ропотамо“ и ДГС „Бургас“. Общата им установена площ е 14 218,1 ха. Община Приморско е
възложител и на цялостното горскостопанско планиране на общинските горски територии в
обхвата на четирите горско-административни единици. Горските територии, собственост на
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общината, се управляват, стопанисват и ползват от Дирекция „Управление и стопанисване на
общинските гори“ (ДУСОГ) гр. Приморско, като структура на общината.
За икономиката на населените места в района на община Приморско, както и за Бургаска
област, горите като източник на дървесина и други ресурси, имат голямо значение. От горите
общинска собственост се задоволяват годишните нужди от дърва за огрев и строителни
материали на населението от района.
Най-много гори общинска собственост са разположени в землищата на селата Ново
Паничарево и Ясна поляна, както и в землището на гр. Приморско.
Таблица 12.

Разпределение на общинските горски територии по землища
Площ на
% от общата
Обща площ общинските
Землище
площ на
ха
горски
землището
територии - ха
гр. Приморско
6 547,5
3 044,9
46,90%
гр. Китен
1 565
6,3
0,40%
с. Ново Паничарево
10 493,2
5 768,2
55%
с. Ясна поляна
5 600,5
3 389,5
60,50%
с. Писменово
5 404,5
203,3
3,80%
с. Веселие
6028
1 805,9
30,00%
Общо
35 638,7
14 218,1
39%

% от общата
площ на
общинските
гори
21,40%
0,10%
40,60%
23,80%
1,40%
12,70%
100%

Източник: Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии,
стопанисвани от ДУСОГ Приморско, 2019 г.

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Голямо е значението на
страничните ползвания, които се реализират в горите. На първо място горските площи
осигуряват паша на голяма част от домашните животни т.е. допълнителна фуражна база за
развитието на животновъдството.
В горите се добиват още и определени количества гъби, горски плодове и билки, които
осигуряват допълнителен поминък или доходи на местното население. Търговски субекти,
срещу заплащане на тарифни такси организират събирането и изкупуване на горски плодове,
билки, гъби, кори от мъждрян и други.
Горските територии имат и ловно-стопанско значение. В района се развъждат сърни, диви
свине и елени с ценни трофейни качества.
Другите полезни функции на горите са климаторегулиращи, рекреационни, почвозащитни,
противоерозионни и вододайни функции. Силно ерозираните площи в горските територии са
ограничени по площ. Значителна е площта на курортните гори, които осигуряват
благоприятни условия за отдих на местните жители и летуващите по Черноморието.
2.2.7. Развитие на сектор „Индустрия“
Индустрията в община Приморско е с минимално значение за общинската икономика, тя е
слабо развита.
За изследвания период броят на предприятията е сравнително постоянен, увеличил се е с 1 за
периода 2014-2018 г. Броят на заетите лица в тях варира между 127 д. и 142 д. През
разглеждания период се наблюдава цялостно отслабване на сектора върху икономиката в
общината.
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Фигура 22.

Динамика на сектор „Индустрия“ в периода 2014-2018 г.
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Най много предприятия са концентрирани в строителството (54,4%).
Фигура 23.

Дял на предприятията в сектор „Индустрия“ за 2018 г.
Преработваща промишленост

40.4%

Производство и разпределение електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; Канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване *

54.4%
5.3%

Строителство

Източник: НСИ, собствени изчисления
*няма данни

2.2.8. Развитие на сектор „Услуги“
Секторът на услугите включва отрасли, които имат обслужващ характер. Развитието и
инвестициите на някои от тях са чрез бюджетни средства, а на други – с частен капитал.
Третичния сектор в общината е представен основно от туризма и търговията.
Произведената продукция и приходите от услугите нарастват с бавни, но постоянни темпове.
За периода 2014-2018 г. стойността на произведената продукция се е увеличила с близо 28,6%.
По отношение на генерираните приходи се наблюдава покачване с 23,3% в сектора на
услугите.
Броят на стопанските предприятия също се увеличава с 9,2%. Броят на заетите се е увеличил
незначително. Към 2018 г. броят на предприятията в сектора на услугите съставлява 89,9% от
всички, което според редица класификации отговаря на икономика на услугите.
Преобладаващата част от предприятията са тези от търговията, ремонта на автомобили и
мотоциклети и в сферата на хотелиерството и ресторантьорството (72,2%).
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Фигура 24.

Динамика на сектор „Услуги“ в периода 2014-2018 г.
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Туризъм
Туризмът е водещ сектор в икономиката на общината. Заедно със съпътстващите услуги
(търговия и транспорт) за 2018 г. той формира около 82,4% от приходите и 81% от заетостта
(от наетите лица). Основният продаван продукт е морски ваканционен туризъм.
Легловата база за наемане е съсредоточена основно в гр. Приморско и гр. Китен. Освен хотели,
къщи за гости и стаи за гости, се предлагат и яхти за гости.
По данни от НСИ през разглеждания период 2015-2019 г. има покачване на броя на леглата в
местата за настаняване в община Приморско. Броят им през 2019 г. достига 14 807легла, което
е повишаване с 21,9%, спрямо 2015 г.
Покачване се установява и при броя на реализираните нощувки на територията на община
Приморско. През 2019 г. те достига 793 428 бр., което е с 39% повече в сравнение с 2015 г.
Около 43,2% от тези нощувки са направени от чужденци.
Съответно се отчита и покачване на приходите от нощувки, които през 2019 г. са с 51% повече
спрямо 2015 г.
Таблица 13. Брой легла, легладенонощия, реализирани нощувки, пренощували лица и приходи
от нощувки в местата за настаняване в община Приморско за периода 2015-2019 г.
Легла в
Реализирани нощувки Пренощували лица Приходи
Легламеста за
от
Година настаняване денонощия
общо от чужденци общо чужденци нощувки
Брой
Лева
2015
11 562
1 202 810 481 352
181 508
78 690
22 273 14 163 767
2016
12 177
1 304 598 597 266
225 292
94 923
26 425 18 951 395
2017
13 260
1 503 995 755 786
341 841 121 870
45 221 24 490 845
2018
13 583
1 538 920 800 598
406 421 130 477
57 083 25 565 657
2019
14 807
1 622 972 793 428
342 943 136 516
50 423 28 929 184
Източник: НСИ

На територията на община Приморско има и един къмпинг, който се намира до гр. Китен.
Къмпингът разполага с места за палатки, кемпери и каравани, които се намират в гориста
местност.
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Заведения за хранене и развлечения, които се намират на територията на общината, са над 300
бр. Заведенията са: заведение за бързо обслужване, барове, кафе-сладкарници, питейни
заведение, ресторанти и др.
Най-много приходи в общината се генерират от дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“
– 42,5% за 2018 г. или 61 220 хил. лв. На второ място е дейност „Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети“ – 39,1% (56 320 хил. лв.). Всички останали дейности генерират
под 10% приходи.
Дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ има най-голям принос към произвежданата
продукция в общината – 62,2%. На второ място и тук е „Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети“ – 13,5% от цялата произведена продукция за общината. Останалите дейности
произвеждат под 10% от цялата продукция.
Най-много предприятия се наблюдават в дейност „Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети“ – 36,5%, втората дейност, която има по-голям дял сред предприятията е
„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 35,7%. Всички останали дейности са представени от
малък брой предприятия – под 10%.
Половината от заетите лица са в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 51,5%. Втората
дейност, в която има по-голяма заетост е „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ –
27,6%.
От направения анализ се вижда, че основно движещите икономиката дейности в община
Приморско са търговия, ремонт, хотелиерство и ресторантьорство.
Приносът на всяка дейност към общинската икономика за 2018 г. е представен в следващата
обобщаваща таблица.
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Таблица 14.

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности (21) в община Приморско за 2018 г.
Произведена
Приходи от
Предприятия
Заети лица2
продукция3
дейността
Икономически дейности (А21)
Брой
%
Брой
%
Хил. лв.
%
Хил. лв.
%
Общо
915
100
2 179
100
77 524
100 144 073
100
A Селско, горско и рибно стопанство
36
3,93
85
3,90
3 795
4,90
7 898
5,48
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
23
2,51
37
1,70
1 317
1,70
1 902
1,32
D Производство и разпределение електрическа и топлинна
3
0,33
..
..
..
енергия и на газообразни горива
Е Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на
..
..
..
..
отпадъци и възстановяване
F Строителство
31
3,39
90
4,13
3 832
4,94
5 189
3,60
G Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети
334
36,50
601
27,58
10 197
13,15
56 320
39,09
H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
J Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; Далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания
N Административни и спомагателни дейности
P Образование
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности

28
327

3,06
35,74

..
52
17
13
6
28
13

41
1 123

1,88
51,54

..
5,68
1,86
1,42
0,66
3,06
1,42

52
21
28
17
64
10

1 104
48 248

1,42
62,24

..
2,39
0,96
1,28
0,78
2,94
0,46

2 180
..
2 419
325
2 908
253

1 186
61 220

0,82
42,49

..
2,81
3,12
0,42
3,75
0,33

Източник: по данни на НСИ
1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика; 2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост;
Забележка: „..“ – конфиденциални данни; „-“ – няма случай

2 971
755
2 560
..
3 161
265

2,06
0,52
1,78

2,19
0,18

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

2.3.

2.3.1. Демографска характеристика и тенденции
Общо население при преброяванията
Динамиката на населението в община Приморско показва, че броят на населението е бил найвисок през 1956 г., след това се наблюдава намалява до 1985 г. Плавно започва увеличаване на
населението след 1985 г., до 6 064 души през 2011 г.
След 1965 г се наблюдава изразителен спад на населението в селата и увеличаването му в
градовете. В средата на миналия век в селата, прилежащи към територията на общината, са
живели 73,2% от населението на община Приморско. През 2011 г. тази тенденция се обръща –
селата се населяват от 35,3%, а градовете – от 64,7% от жителите. Населението се е увеличило
най-много в общинския център.
Фигура 25.

Население на община Приморско според преброяванията (1934-2011 г.)
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Източник: НСИ
Забележка: *Броят на населението в общината, населените места и селищните образувания е в съответствие
с административно-териториалното деление на страната към 01.02.2011 година.
*Няма данни за броя на населението на гр. Китен за 1985 г.

Годишно население към 31.12. на съответната година
Според годишната демографската статистика на НСИ, населението на община Приморско
продължава плавно да се увеличава и след 2011 г. За периода от 2011 г. до 31.12.2019 г. се е
увеличило с 1,5% (91 д.). Увеличението се наблюдава в селата.
Фигура 26.
7000

Население на община Приморско по местоживеене за периода 2011-2019 г.
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За периода 2015-2019 г. в гр. Китен е регистрирано увеличение на населението с 30 души, в
селата Паничарево – с 3 д. и Писменово – с 1 човек. Най-много население е загубило с. Веселие
– 69 д. Общинският център е намалял с 52 д. и с. Ясна поляна – 51 д.
Фигура 27.

Изменение на населението в селата на община Приморско, 2019 спрямо 2015 г.
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Източник: НСИ

Раждаемост, смътност и естествен прираст
През разглеждания период 2011-2019 г. коефициентът на раждаемост в община Приморско е
с променливи стойности. До 2015 г. раждаемостта в общината е с по-добри показатели от тези
на областно и национално нива. След 2016 г. стойностите са по-лоши. През 2011 година са
родени 70 деца, докато техният брой през 2019 г. е 50, или намаление с 20 деца.
Фигура 28.
Раждаемост на 1000 души от населението в община Приморско, област Бургас и
България (2011-2019 г.)
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Източник: НСИ

Коефициентът на смъртност в община Приморско е с по-лоши стойности от тези на областно
и национално нива. Няма ясно изразена тенденция за разглеждания период 2011-2019 г. Найвисока е смъртността през 2019 г.
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Фигура 29.
Смъртност на 1000 души от населението в община Приморско, област Бургас и
България (2011-2019 г.)
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Разликата между живородените деца и умрелите лица за една година на 1000 души от
средногодишното население представлява естествения прираст на населението. При
положителни стойности се приема, че са налице благоприятни демографски тенденции. От
2011 година до последната наблюдавана година стойността на показателя бележи пикове и
спадове, но с изразена тенденция за нарастване на отрицателния естествен прираст.
Сравнявайки динамиката на естествения прираст на различните административни нива, се
отчитат по-високи стойности на показателя за община Приморско спрямо област Бургас и
България.
Отрицателният естествен прираст е повлиян и от висока смъртност, и от ниска раждаемост.
Фигура 30.
Естествен прираст на 1000 души от населението община Приморско, област
Бургас и България (2011-2019 г.)
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Заселени, изселени и механичен прираст
За разглеждания период заселените в общината са средно 234 д./год. Няма ясно изразена
тенденция на преселилите се в общината. Стойностите за разглеждания период са по-високи
от тези в областта и страната. През 2015 г. и 2019 г. в общината се отчита ръст на заселилите
се, в сравнение с областта и страната. През 2019 г. в община Приморско са се заселили 366 д.
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Фигура 31.
Заселени на 1000 души от населението в община Приморско, област Бургас и
България (2011-2019 г.)
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В същото време изселените за същият период (2011-2019 г.) са средно 174 д./год. Данните
показват, че след 2011 г. има плавно увеличаване на напусналите общината. За разглеждания
период 2011-2019 г. броят на изселените е най-голям през 2019 г. – 245 д. Коефициентът на
изселените е по-висок от този на национално и областно ниво.
Фигура 32.
Изселени на 1000 души от населението в община Приморско, област Бургас и
България (2011-2019 г.)
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Източник: НСИ

Механичният прираст е разликата между заселените и изселените лица от средногодишното
население. Положителните стойности на индикатора се считат за благоприятна демографска
тенденция.
През разглеждания период 2011-2019 г. механичният прираст в община Приморско е с
предимно положителни стойности. Само през 2016 и 2017 г. механичният прираст е
отрицателен. През 2015 г. се отчита най-висока стойност – 272 д., а през 2019 г. – 121 д. По
отношение на механичния прираст общината е с по-добри показатели от тези на областно и
национално нива.
Полова структура на населението
По отношение на половата структура на населението не се наблюдават съществени изменения
в общината. Делът на жените е малко по-висок от този на мъжете.

57

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.
Фигура 33.

Брой на населението по пол в община Приморско за периода 2011-2019 г. (%)
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Възрастова структура на населението
В последните години се забелязва поетапно застаряване на населението на територията на
страната. Намаляването на населението при различните възрастови групи на територията на
община Приморско варира между 1 и 24% за разглеждания период. Най-осезаемо е в групите
от 0-4 г. (23,9%) и между 5-9 г. (15,15). Необходимо е да се предоставят възможности за
реализация на младото поколение, за да може броят му на територията на общината да се
стабилизира.
Фигура 34.
(брой)

Възрастова структура на населението в община Приморско за периода 2016-2019 г.
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Източник: НСИ

В община Приморско към 31.12.2019 г. най-много жители има на възраст между 60-64 години
(513 д.) и между 45-49 г. (495 д.). Най-малък е делът на хората от 0-4 г. (223 д.) и между 5-9 г.
(231 д.).
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Фигура 35.

Население към 31.12.2019 г. по възрастови групи и пол в община Приморско (брой)
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Източник: НСИ

Етническа структура на населението
Към настоящия момент е трудно да се изследва точно каква е етническата структура на
населението, защото националното преброяване предстои, а данните от предходното,
направено през 2011 г., със сигурност имат нужда от ревизия, което следва да бъде и предмет
на бъдеща актуализация на ПИРО, когато данните са налични.
Според преброяването на населението през 2011 г., от всички жители на община Приморско
82,5% са отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност. Към българската
етническа група са посочили, че принадлежат 70,4%. Вторият по численост етнос е ромския –
9,5%. Хората, които са се самоопределили като турци, са 1,4%, което ги прави третата по
численост група в общината (за област Бургас те са 11,9%).
Образователна структура на населението
Този показател също се проследява при извършването на националното преброяване, затова
данните са от предходния общински план за развитие. Според него 43,1% от населението на
общината е със средно образование. Хората с висше образование са 11,3%, докато 29,7% са
завършили само основно образование. Населението само с начално образование е 11,5%.
2.3.2. Образователна характеристика
Детски градини
В община Приморско за учебната 2019/20 година функционира една детска градина. Към нея
има четири филиала в гр. Китен и селата Ново Паничарево, Ясна поляна и Веселие.
Единствено в с. Писменово няма детска градина.
Таблица 15.

Детски градини в община Приморско за учебната 2019/20 г.
Детска градина
Вид

ДГ „Русалка“
с филиали в с. Ново Паничарево, с. Ясна поляна, гр. Китен, с. Веселие

Общинска

Населено място
гр. Приморско

Източник: РУО – Бургас

Броят на децата, записани в детските градини, през периода 2014-2019 г. е относително
постоянен. През учебната 2019/20 г. децата в детските градини са 171 бр., което е със 7,1% помалко от учебната 2014/15 г. (184 бр.).
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Броят на местата в детските заведения също се задържа относително постоянен. Местата са
напълно достатъчни да обхванат всички нуждаещи се. Това се проследява от показателя
„места на 100“, който през целия период е над 100.
Педагогическият персонал плавно намалява, като през последната учебна година е 18 души.
Таблица 16. Детски градини, деца, персонал, места и групи в община Приморско (уч. години
2014-2020 г.)
Показател

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

5
184
96
278
151
20
19
10

5
182
86
272
149
20
19
10

5
179
81
295
165
20
19
10

1
175
79
245
140
22
21
10

1
179
84
251
140
19
18
9

1
171
90
271
159
18
17
10

Детски градини – общо
Деца (общо)
в т.ч. момичета
Места (общо)
на 100 деца
Педагогически персонал (общо)
в т.ч. детски учители
Групи в детските градини
Източник: НСИ

Училища
През учебната 2019/20 година на територията на общината функционират 2 училища. От тях
едното е основно, а другото - средно училище. СУ „Никола Вапцаров“ се намира в гр.
Приморско, а ОУ „Христо Ботев“ е в с. Ново Паничарево. Обучаемите са около 414 деца от I
до XII клас на територията на общината за учебната 2019/20 г.
Таблица 17.

Училища в община Приморско за учебната 2019/20 г.
Училище
Вид
Населено място
ОУ „Христо Ботев“
Училище, основно с. Ново Паничарево
СУ „Никола Йонков Вапцаров“ Училище, средно
гр. Приморско

Финансиране
общинско
общинско

Източник: МОН – регистър на училищата

Поради промените в националната образователна система със Закона за предучилищното и
училищното образование, обн., ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., драстично се променя
системата, което влияе и на динамичния ред на показателите за учениците от V до XIII клас.
Това прави данните преди учебната 2017/18 г. несъпоставими с тези в следващите години.
Въпреки това, могат да се направят няколко извода за училищата в община Приморско, както
следва:


Първо, броят на учителите се запазва относително постоянен;



Второ, броят на децата, обучаващи се в системата, намалява плавно;



Трето, броят на паралелките аналогично намалява.

Таблица 18.

Паралелки, учители и учащи в община Приморско по класове
Показател\
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Уч. година
I - IV клас
Паралелки
10
11
11
8
7
7
Учители
14
15
16
14
11
16
Учащи
196
204
204
187
173
169
V - VIII*
Паралелки
9
6
8
6
7
7
60
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Показател\
Уч. година
Учители
Учащи
IX - XIII*
Паралелки
Учители
Учащи

2014/15

2015/16

2016/17

9
173

9
163

9
156

4
14
67

4
14
62

4
15
60

2017/18

2018/19

2019/20

5
125

5
150

7
144

5
16
89

5
16
91

5
15
101

Източник: НСИ
* Данните след 2017/18 не са съпоставими с предходните периоди.

Официалните данни показват, че в община Приморско всяка година децата, които по една или
друга причина са отпаднали от образователната система (между I-ви и VIII-ми клас), са средно
7 души, като в годините има пикове и спадове.
Фигура 36.
Брой на напусналите ученици от I-ви до VIII-ми клас по учебни години в община
Приморско
25
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0
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Източник: НСИ
*След учебната 2017-18 г. е до седми клас

2.3.3. Здравеопазване
Детски ясли
На територията на общината функционира една детска ясла, в която за 2019 г. има 25 места,
които са на 50% заети. За разглеждания период 2014-2019 г. броят на децата, записани в яслта,
не е постоянен и той варира през различните години. Обхватът на децата в детските ясли
отново варира, като през 2019 г. той е 11,6%.
Таблица 19. Детски ясли, места и деца в тях и обхват на детските ясли в община Приморско
за периода 2014-2019 г.
Показател

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Детски ясли - общо

1

1

1

1

1

1

Места в детски ясли
Деца - общо
Момчета
Момичета

17
12
7
5

25
25
13
12

25
21
10
11

25
22
9
13

25
17
7
10

25
14
7
7

Обхват на децата в детските ясли*

6,6

13,3

11,8

14,7

13,2

11,6

Източник: по данни на НСИ
* Показателят се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени
групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.
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Болнична и извънболнична помощ
На територията на община Приморско има 1 здравно заведение.
Медицински център – Приморско се намира в гр. Приморско. Здравното заведение разполага
с кабинети по: кардиология, ендокринология, рентген, АГ – кабинет, УНГ – кабинет,
офталмологичен кабинет. В МЦ е позиционирана лаборатория „Рамус“, където се извършват
лабораторни изследвания. На територията на гр. Приморско има филиал на Център за спешна
медицинска помощ Бургас.
Таблица 20.

Индикатори в сферата на здравеопазването

Индикатори в сферата на здравеопазването
Лечебни и здравни заведения
Медицински кадри към 31.12.
Лекари
в т.ч. общопрактикуващи
Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по здравни грижи

2014
1

2015
1

2016
1

2017
1

2018
1

2019
1

2

1

1

1

1

1

4
9

4
10

4
10

4
9

4
6

4
6

Източник: НСИ

На един лекар в община Приморско се падат 6 173 жители, при средно за областта 300 д. и за
България – 236 д. Това показва, че община Приморско е с доста по-неблагоприятен показател
от област Бургас.
2.3.4. Социални услуги
В община Приморско са изградени и функционират:
 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания;
 Домашен социален патронаж.
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – намира се в с. Ясна поляна. Домът
предоставя комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Услугите са насочени към подпомагане и разширяване
възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е
задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за
социални контакти и възможности да се чувстват част от обществото.
В общината се предлага и Домашен социален патронаж (ДСП). Към него се предлагат
следните услуги: доставка на прясно приготвена храна, която включва супа, основно ястие и
хляб ежедневно и доставка на храна на регистрираните жители в общината.
Друга социална услуга, която се предоставя в общината, е „Личен асистент“. Предоставят се
грижи за деца или възрастни с трайни увреждания, или тежко болни, за задоволяване на
ежедневните им потребности.
„Асистентска подкрепа“ е социална услуга, която се предоставя за лица в надтрудоспособна
възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен
на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни
увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за
осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна
среда по реда на друг закон.
На територията на община Приморско функционират и 4 бр. Клуб на пенсионерите, по един
от тях се намират в гр. Приморско, с. Ясна поляна, с. Ново Паничарево и с. Писменово.
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Проблем на социалните услуги, които са финансирани чрез оперативните програми, е, че те са
неустойчиви и силно зависят от програмните цикли, както и от възможностите на съответните
приоритетни оси/мерки. Това поставя в риск продължаващото им изпълнение, след
приключване на проекта, защото се натоварва допълнително общинския бюджет.
Таблица 21.
2021 г.

Предоставяни социални услуги и капацитета им в община Приморско, към януари
Капацитет
(бр. места)

Вид на обекта
Специализирани институции
1.1. Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания - с. Ясна поляна
2.
Други социални услуги
2.1. Домашен патронаж – доставка на храна
2.2. Личен асистент по ЗОП
2.3. Асистентска подкрепа

Брой настанени/
ползващи я лица

1.

51

51

400
Неограничен
14

250
31
В процес на подбор

Източник: Община Приморско

Таблица 22.

Брой регистрирани лица с увреждания по вид, за периода 2014-2020 г.

Вид и степен
От 50% до 70%
От 71% до 90%
Над 90%

2014
7
55
84

2015
13
80
84

2016
16
89
98

2017
17
82
98

2018
14
86
93

2019
136
105
94

2020
170
113
98

Източник: Община Приморско

Броят на лицата, които получават социални помощи, през разглеждания период се увеличава.
През 2019 г. 490 души са получили социални помощи, което е 8% от населението.
Таблица 23.

Брой лица, получаващи социални помощи, за периода 2014-2020 г.

Година
Брой

2014
366

2015
462

2016
605

2017
541

2018
522

2019
501

2020
490

Източник: Община Приморско

2.3.5. Трудов пазар и безработица
По отношение на трудовия пазар в община Приморско се наблюдава стабилност при
населението в трудоспособна възраст. През 2019 г. то е 3 776 души, с което се регистрира
покачване с 1,7% спрямо 2014 г.
Тревожна е тенденцията за намаляване броя на населението в под трудоспособна възраст,
което се очаква да се включи в местната икономика в близко бъдеще. За периода 2014-2019 г.
то е намаляло с 15,6% (или със 140 д.). В същото време се наблюдава увеличаване на
населението в над трудоспособна възраст, като за същия период то се е увеличило с 10,4%.
Ако тези негативни процеси се задълбочат, има опасност местното население да не може да
осигурява необходимите кадри за общинската икономика.
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Фигура 37.
Население в под, над и в трудоспособна възраст в община Приморско за периода
2014-2019 г.
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Източник: НСИ

Икономическа активност
Икономически активните лица са съвкупност от заетите на 15 и повече години и
регистрираните в бюрата по труда.
Общият брой на заетите лица за 2018 г. е 2 179 д., като продължава тенденцията за покачване
на броя им в местната икономика. От тях 90,2% са заети в сектора на услугите, 5,9% – в
индустриалния сектор, и 3,9% – в аграрния сектор.
Фигура 38.

Заети лица по сектори на икономиката за 2018 г. в община Приморско
3.9%
5.9%

Селско, горско и рибно
стопанство

Индустрия

90.2%

Услуги

Източник: НСИ

Безработица
В периода 2014-2018 г. коефициентът на безработица намалява, както на общинско, така и на
областно и национално ниво. През целия разглеждан период нивото на безработица е по-ниско
в община Приморско от това на областно ниво. За 2018 г. безработицата е малко по-висока от
тази на областно ниво.
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Фигура 39.
Коефициент на безработица при населението в трудоспособна възраст в община
Приморско и по административни нива за периода 2014-2018 г. (%)
11

10.3
8.9

10.7

8.7

10
6.1

8
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5.8
6.2
5.5

2014

2015
България

2016
област Бургас

5.3

5.3

2017

2018

община Приморско

Източник: НСИ
* Забележка: показателят се определя като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда към
икономически активното население 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

2.3.6. Производителност на труда
Производителността на труда е един от компонентите на конкурентоспособността, който може
да се определи чрез съотношението между произведената продукция и броя на заетите в
съответния сектор.
През 2014 г. сектор „индустрия“ е с най-висока произведена продукция на 1 зает и е с 36 хил.
л. повече от средното за общината. През периода се наблюдава изменение в произведената
продукция по сектори. В сектор „индустрия“ има намаляване, а в другите два сектора „селско,
горско и рибно стопанство“ и „услуги“, се отчита покачване на произведената продукция на 1
зает.
През 2018 г. стойностите в трите отрасъла са близки, средно за общината е 36 хил. лв. на 1
зает.
Фигура 40.
Произведена продукция на 1 зает по икономически сектори и общо за общината в
периода 2014-2018 г. (в хил. лв.)
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2.3.7. Доходи на населението
Повишаването на заетостта, добрата икономическа обстановка в страната, административното
повишение на възнагражденията, както и повишената производителност на труда, дават
възможност доходите на населението също да растат. Само за периода 2014-2018 г. средната
заплата в общината се е повишила с 2 193 лв. и през последната година достига 8 194 лв.
Ръстът на заплатите е съразмерен с този за област Бургас и страната, което показва, че
ръстът на възнагражденията в икономиката на Приморско не отстъпва на другите
административни нива. Проблемът е, че като цяло възнагражденията са по-ниски от
средните за областта и страната.
Фигура 41.
Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
в община Приморско и по административни нива за периода 2014-2018 г. (лв.)
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Източник: НСИ

Средната годишна заплата по сектори в общината се увеличава със сходни темпове. Прави
впечатление, че средните заплати в секторите „селско, горско и рибно стопанство“ и
„индустрия“ са доста близки, докато тази в сектор „услуги“ е значително по-ниска.
Фигура 42.
Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
и по икономически сектори в община Приморско за периода 2014-2018 г. (лв.)
14000

12 101
11 221

12000
10000

9 066

11 384

10 658

9 076

10 922

8000

9 263

6000

5 331

4000

5 139

5 651

7 879
6 715
6 081

5 275

2000
0
2014

2015

2016

Селско, горско и рибно стопанство

2017
Индустрия

2018
Услуги

Източник: НСИ
*След 2016 г. данните за дейност „Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива“ са достъпни
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2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА
2.4.1. Транспортна инфраструктура и достъпност
Транспортни коридори с национално и наднационално значение
През територията на община Приморско преминава само един път от Републиканската пътна
мрежа - Републикански път II-99 (Бургас-Маринка) – Созопол – Приморско – Царево –
Малко Търново. Пътят преминава изцяло през територията на област Бургас.
Сравнително близо до общината преминава първокласният път І-9 /Е-87/, които е с ново трасе
от 2004 г. - Бургас - Маринка - Звездец - Малко Търново - граница Турция.
Връзката между двата пътя в посока изток-запад се осъществява от третокласните отсечки от
път ІІІ-992 Ясна поляна - Приморско и път ІІІ-9009 (Маринка - Звездец) - Ново Паничарево Ясна поляна.
Автомобилен транспорт и инфраструктура
През територията на община Приморско преминават участъци от републиканската пътна
мрежа, както следва:


Второкласен път ІІ – 99 /Бургас – Маринка/ - Созопол – Приморско – Царево – Малко
Търново. Пътят, който преминава през територията на общината е с дължина от 10,2км (от
км 38,800 до км 49,000). Това е най важната транспортна връзка, осигуряваща контактите
между северното и южно Черноморие. По него се осъществяват най-големите
туристически превози.



Третокласен път ІІІ – 992 /Бургас – Созопол/ - Росен – Веселие – Ясна поляна –
Приморско. Пътят е втори по значение път в общината. Той има в голяма степен
обслужващ характер за прилежащите села и връзката с гр. Приморско. Пътят е слабо
натоварен. Дължината му възлиза на 21,90 км (от км 9,500 до км 31,40).



Третокласен път ІІІ – 9009 /Маринка – Звездец/ - Ново Паничарево – Ясна поляна. Пътят
е с дължина от 8,90 км (от км 3,00до км 11,90).

Към частта от Републиканската пътна мрежа се добавят 1,5 км. пътни връзки на двата възела:
при Приморско и при Китен.
Общинската пътна мрежа включва тринадесет броя пътя с обща дължина от около 75 км.
Определено най-важният от тях е отсечката Приморско – Китен покрай брега. През летните
месеци натоварването е много високо. То е от коли, велосипедисти и пешеходци.
Плътността на общинските пътища е 0,213 км/км2 при средна за страната 0,1614 км/км².
Плътността на цялата пътна мрежа в чертите на общината е 0,34 км/км², близка до средната за
страната 0,333км/км². Този показател се доближава до средните стойности за крайбрежни
черноморски общини, който е 0,35 км/км².
Структурата на пътната мрежа не дава директна връзка на южното Черноморие с
вътрешността на страната. Предвиждането на такава отсечка би скъсило разстоянието до град
Приморско и би разтоварило движението до Бургас. Тя би могла да има крайна цел град
Средец, откъдето връзките със страната са по-удобни.
В следващата таблица е описана републиканската пътна мрежа с отразения брой пътища,
дължина в километри и състояние на пътната мрежа на територията на община Приморско.
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Таблица 24.
Приморско

Състояние на настилката на републиканската пътна мрежа в община

Участък
II-99
II-99
ПВ
ПВ
III-992
III-992
III-992
III-9009

(Бургас - Маринка) - Созопол - Приморско Царево - Малко Търново
пътни връзки ПВ „Приморско“
пътни връзки ПВ „Китен“
(Бургас-Созопол)-Росен-Веселие-Ясна поляна Приморско

Добро

Средно

Лошо

(дължина км)
4,121
10,179
0,62
0,53
3,766
7,473
10,676

(Маринка-Звездец)-Ново Паничарево-Ясна
поляна

Общо

8,885
1,15

14,797

30,303

Източник: АПИ Бургас

През целия периода 2014-2019 г. по всички републикански пътища на територията на община
Приморско са извършени ремонтни дейности по текущото поддържане на пътищата с цел
подобряване тяхната експлоатация и безопасността на движението.
Железопътен транспорт и инфраструктура
През територията на община Приморско няма изградена железопътна инфраструктура. Найблизката жп гара се намира в гр. Бургас.
Въздушен транспорт и инфраструктура
В землището на общината се намира летателна площадка „Приморско“, която е за малки
самолети и чартърни полети. Общината се намира в близост до Международното летище
Бургас.
Воден транспорт
На територията на община Приморско има пристанище, което се използва от рибари, и от
юридически и физически лица, които извършват туристическа дейност.
2.4.2. Енергийна инфраструктура (електроснабдяване) и ВЕИ
Електроенергийна инфраструктура
Захранването на община Приморско с електрическа енергия се осъществява от две районни
подстанции 110/20 kV – ПС „Приморско“ и ПС „Босна“. На територията на общината са
изградени 154 трафопоста, които осигуряват необходимата електроенергия за нуждите на
населението, като EVN България продължава изграждането и на нови с цел покриване
потреблението на постоянно развиващата се инфраструктура в района.
За осигуряване на сигурност и качество на електрозахранването в по-малките населени места
въздушната мрежа е подменена частично или изцяло с нови усукани изолирани проводници,
подменени са и голям брой стълбове. В по-голямата част от гр. Приморско въздушната мрежа
е заменена с кабели, положени в земята, с цел осигуряване на сигурно електрозахранване.
Продължава да се работи в посока за пълното кабелиране (полагане на кабели под земята) на
града.
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Фигура 43.

Електропреносна система на България

Източник: АНКПР

Възобновяеми източници на енергия
За разработването на този раздел са използвани данни от Програма за насърчаване на
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022 г.
Изградените в Югоизточен регион мощности от ВЕИ представляват 13,6% от общите в
страната, което нарежда региона на трето място (след ЮЦР и СИР) по усвояване енергията на
ВЕИ.
В ЮИР се усвоява предимно слънчевата енергия, като изградените на територията му
мощности са най-много в страната и представляват 36,7% от всички фотоволтаични централи.
Водещи са областите Ямбол и Стара Загора, но във всяка община от ЮИР функционират една
или повече фотоволтаични централи.
Слънчева енергия
Разположението на общината в географско отношение (зона III) е най-благоприятно за
средногодишното количество на слънчево греене, което е 2 230 часа, а средногодишният
ресурс слънчева радиация е 1 510 квтч/м².
Енергийното потребление в бита и услугите в община Приморско може да бъде значително
намалено чрез използването на слънчевата енергия, както във възстановени, така и в
новопостроени сгради. Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата
енергия в общината, реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска
собственост, които използват електроенергия и течни горива за производство на гореща вода
за битови нужди.
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Използването на слънчеви колектори за подгряване на вода за бита и сектора на услугите е
леснодостъпно. С нарастване на цените на конвенционалните енергийни източници,
слънчевата енергия се превръща във все по-изгодна алтернатива.
Слънчевите термични системи за топла вода са подходящи и за обществени (общински) обекти
– поликлиника, здравни служби, детски градини, училища, социални домове, както и
стопански обекти - системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти. Не е
за пренебрегване и възможността за приложение на слънчевите термични колектори в
сградния фонд на частния сектор, при строителство и реконструкция, както и на
съществуващи хотели, ресторанти и др. Върху тези сгради могат да бъдат монтирани и
водните слънчеви колектори за подготовка на топла вода за плувни басейни. Възможно е и
инсталиране на фотоволтаични инсталации върху покривните конструкции на допълнителни
технически съоръжения, напр. паркинги, навеси и др.
Община Приморско разполага с добър потенциал за използване на слънчева енергия от ВЕИ,
което е едно голямо богатство, с нарастваща стойност в бъдеще.
Вятър
На територията на България са обособени три зони (зона А, В и С) с различен ветрови
потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на
вятърната енергия в електроенергия: 5-7 м/с и >7 м/с.
Община Приморско попада в Зона В, като средногодишната скорост на вятъра, замерен на
територията, е 3 м/с. За да се добие информация за избор на площадки за изграждане на
ветроенергийни централи е необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана
апаратура и срок 1-3 години. След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната
енергия се установява, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 м/с
имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Развитието на
технологиите през последните години дава възможност да се използват мощности при
скорости на вятъра 3,0 – 3,5 м/с.
Геотермална енергия
На територията на община Приморско има един източник на минерални води, който се намира
в гр. Китен, но те са с малък дебит от 3 l/s и с ниска температура (20 С°).
Биомаса
Добивът на сметищен газ е възможен само в големи и модерни сметища. С увеличаване броя
и размерите на сметищата се увеличава и технически използваемия потенциал на сметищен
газ. От друга страна в по-далечна перспектива, след 30-50 г. е възможно намаляване
количеството на депонираните отпадъци с развитие на технологиите за рециклиране,
компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се отчита, че намаляване количествата
на сметищен газ започва 10-15 години след намаляване количеството на депонираните
отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния газ (съдържащ 50-55% метан) има
голям ефект за намаляване емисиите на парникови газове.
Община Приморско може да се възползва във всяко едно отношение от производството на
биоенергия. Големия туристопоток и огромните количества отпадъци, които биват
изхвърляни, могат да бъдат оползотворени ефективно и да се превърнати в биогориво.
Технико-икономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за производство
на топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник – алтернатива на
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традиционните горива, с изключение на въглищата, и има значителни екологични предимства
пред всички традиционни горива. Много изгодно е заместването на течни горива, използвани
за отопление в училища, болници и други консуматори в сферата на услугите, особено в
обекти в близост до горски масиви. Освен намаляване емисиите на вредни вещества в
атмосферата, използването на дървесина, като по-евтино гориво, във всички споменати
обекти, ще доведе до икономия на средства, които могат да бъдат използвани за изплащане на
направените инвестиции в необходимите съоръжения. Голямо значение има поощряване
използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на дървесина с малка мощност за бита
в общината. В резултат на повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на дърва
за огрев при значително нарастване на заместваното количество други горива и намаляване
разходите на домакинствата за отопление.
Газоснабдяване и топлофикация (газопреносна и газоснабдителна мрежа)
На територията на община Приморско няма изградена газопреносна и газоснабдителна мрежа.
2.4.3. Водоснабдителна и канализационна инфраструктури
Водопреносна и водоснабдителна мрежи
Водоснабдяването на община Приморско се осъществява от язовирите „Ясна поляна“ и „Ново
Паничарево“. Тези два водоизточника осигуряват питейното водоснабдяване на всички
черноморски общини на юг от Бургас.
Водопроводната мрежа в Приморско и Китен е от съвременен тип – железни и пластмасови
тръби. В селата все още преобладават етернитовите тръби, които периодично се заменят с
пластмасови.
През разглеждания период 2014-2019 г. се наблюдават загуби на вода по водопреносната
мрежа средно за общината между 55 и 66%. През 2019 г. са загубени 65,26%.
В община Приморско с най-големи загуби са селата Ново Паничарево (78,98%) и Писменово
(73,71%). С най-малки загуби на вода е град Приморско (32,05%).
Фигура 44.

Загуби на вода по водопроводната мрежа в община Приморско(%)

Загуби на вода (%)
100.00

80.00

65.26

65.38

60.06

60.00
59.27

58.99

60.41

40.00

20.00

0.00
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2017
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Източник: ВиК „Бургас“
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През разглеждания период 2014-2019 г. са извършвани дейности по рехабилитация и
изграждане на водопроводна мрежа. Общата дължина на реконструираната водопроводна
мрежа в община Приморско за периода е 4,74 км. За същия период е новоизградена
водопроводна мрежа с обща дължина 7,5 км.
Канализационна мрежа и ПСОВ
Населените места в община Приморско имат ниска степен на изграждане на канализационната
мрежа. Има изградена канализационна мрежа само в гр. Приморско и гр. Китен. Селищата
решават проблемите си с водоплътни изгребни ями.
В общината има изградена пречиствателна станция от механично-биологичен тип за
отпадъчни води.
През 2019 г. само отпадъчните води на гр. Приморско, гр. Китен и с. Веселие са пречистени
на 100 процента. В останалите населени места на община Приморско няма изградени
пречиствателни станции за отпадъчни води и съответно няма пречистване на формираните
битово-фекални отпадъчни води.
През периода 2014-2019 г. са извършвани дейности по реконструкция на канализационната
мрежа с общ брой 179 .
В общината само през 2019 г. са извършвани дейности по изграждане на нова канализационна
мрежа с обща дължина 0,59 м.
2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
2.5.1. Атмосферен въздух
По данни на РИОСВ Бургас през 2020 г. превишаване на установените норми за КАВ се
отчитат единствено по показателя фини прахови частици (ФПЧ10). В петте пункта за
мониторинг е спазена средногодишната норма на замърсителя. На територията на община
Приморско няма разположен постоянен пункт за мониторинг качеството на атмосферния
въздух.
2.5.2. Води
Повърхностни води
Водоносните хоризонти в община Приморско са формирани основно в алувиалните терасни
образувания на реките: Ропотамо, Дяволска река, Росенска река, Церовска река, река Китенска,
Дуденска река и Писменска река. Общо водните течения и водните площи заемат площ
6 613,517 дка.
Подробно описание на състоянието на повърхностните водни тела и тяхното състояние е
представено в следващата таблица.
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Състояние на повърхностни водни тела в община Приморско през 2019 г.

Код на водното
тяло

Име на водното тяло

Категория по
хидроморфологи
чни
характеристики
Категория на
водното тяло

Таблица 25.

Промяна
Обща
Химична
спрямо
оценка на
оценка на
направената
екологично
състоянието оценка в
то
приоритетни ПУРБ 2016състояние/
вещества
2021 г. на
потенциал
ЧРБУ

Определени цели в ПУРБ 2016-2021 г.

преходни
води

естествено

BG2IU200R004

р. Мехмедженска - от извор
до вливане в р. Ропотамо

река

естествено

BG2IU200R1006

р. Ропотамо - от вливане на р.
Староселска река до вливане
на р. Мехмедженска

река

BG2IU200R1106

р. Ропотамо - от извор до
вливане на р. Староселска
река

река

BG2IU200R1105

р. Ропотамо - от вливане на р.
Мехмедженска до граница на
преходни води

река

Стамополу

естеств
ено

BG2IU200L007

естествено

естествено

Повърхностни водни тела

умерено

добро

добро

умерено

умерено

добро

Наблюдава се
подобряване
на
състоянието

няма данни

Не се
наблюдава
промяна в
състоянието

няма данни

Наблюдава се
подобряване
на
състоянието

няма данни

Не се
наблюдава
промяна в
състоянието

няма данни

Наблюдава се
подобряване
на
състоянието

Определено изключение по чл.156в, т.1 от ЗВ (4.4. от
РДВ); Цели: Предотвратяване влошаването на
екологичното състояние; Опазване, подобряване и
възстановяване на водното тяло за постигане на
умерено екологично състояние; Постигане и
запазване на добро химично състояние
За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Запазване на добро екологично състояние; Постигане
и запазване на добро химично състояние
За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване
на водното тяло за постигане на добро екологично
състояние; Постигане и запазване на добро химично
състояние
За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване
на водното тяло за постигане на добро екологично
състояние; Постигане и запазване на добро химично
състояние
Изключение по чл.156в, т.1 от ЗВ (4.4. от РДВ);
Цели: Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване
на водното тяло за постигане на добро екологично
състояние; Запазване на добро химично състояние

BG2IU400R1108

р. Дяволска от граница на
преходни води до вливане в
Черно море

BG2IU600R1113

р. Узунчаирска - от вливане
на р. Дряновица до границата
на преходните води

езеро
река
река
река
преходн
и води

Дяволско блато

преходни води

BG2IU600L018

река

BG2IU400R1008

р. Дяволска след яз. Ясна
поляна до граница на
преходни

СМВТ

BG2IU400R012

р. Зеленковска - от извор до
вливане в р. Дяволска

естестве
но

р. Дяволска - от извор до
вливане в яз. Ясна поляна

естестве
но

BG2IU400R010

естествено

яз. Ясна поляна

естестве
но

BG2IU400L011

естествено

Име на водното тяло

естеств
ено

Код на водното
тяло

Категория по
хидроморфологи
чни
характеристики
Категория на
водното тяло
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Промяна
Обща
Химична
спрямо
оценка на
оценка на
направената
екологично
състоянието оценка в
то
приоритетни ПУРБ 2016състояние/
вещества
2021 г. на
потенциал
ЧРБУ
Не се
наблюдава
добро
няма данни
промяна в
състоянието
Не се
наблюдава
добро
няма данни
промяна в
състоянието
добро

добро

умерено

умерено

добро

няма данни

Наблюдава се
тенденция за
влошаване на
състоянието

добро

Не се
наблюдава
промяна в
състоянието

добро

Не се
наблюдава
промяна в
състоянието

добро

Не се
наблюдава
промяна в
състоянието

няма данни

Не се
наблюдава
промяна в
състоянието

Определени цели в ПУРБ 2016-2021 г.

За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Запазване на добро екологично състояние; Постигане
и запазване на добро химично състояние
За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Запазване на добро екологично състояние; Постигане
и запазване на добро химично състояние
За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Запазване на отличното екологично състояние;
Постигане и запазване на добро химично състояние
Тялото не е определено в риск. За него е
неприложимо прилагане на изключения от постигане
на добро състояние, с поставени цели: Запазване на
добро екологично състояние; Постигане и запазване
на добро химично състояние
Изключение по чл.156в, т.1 от ЗВ (4.4. от РДВ);
Цели:
Тялото не е определено в риск. За него е
неприложимо прилагане на изключения от постигане
на добро състояние, с поставени цели:
Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване
на водното тяло за постигане на добро екологично
състояние; Постигане и запазване на добро химично
състояние
За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Запазване на добро екологично състояние; Постигане
и запазване на добро химично състояние
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BG2IU600R1013

р. Караагач от границата на
преходните води до вливане
в Черно море

река
преходни води

BG2IU600R1413

р. Узунчаирска - от извор до
вливане на р. Дряновица

естествен
о

Име на водното тяло

естествено

Код на водното
тяло

Категория по
хидроморфологи
чни
характеристики
Категория на
водното тяло
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Промяна
Обща
Химична
спрямо
оценка на
оценка на
направената
екологично
състоянието оценка в
то
приоритетни ПУРБ 2016състояние/
вещества
2021 г. на
потенциал
ЧРБУ
отлично

умерено

Определени цели в ПУРБ 2016-2021 г.

Наблюдава се
подобряване
на
състоянието

За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Запазване на добро екологично състояние; Постигане
и запазване на добро химично състояние

Наблюдава се
подобряване
на
състоянието

За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване
на водното тяло за постигане на умерено екологично
състояние; Постигане и запазване на добро химично
състояние

няма данни

Наблюдава се
подобряване
на
състоянието

Изключение по чл. 156в, т. 1 от ЗВ (4.4. от РДВ).
Цели: Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване
на водното тяло за постигане на умерено екологично
състояние; Постигане и запазване на добро химично
състояние

няма данни

Не се
наблюдава
промяна в
състоянието

За него е неприложимо прилагане на изключения от
постигане на добро състояние, с поставени цели:
Поддържане и запазване на добро екологично
състояние; Постигане на добро химично състояние

няма данни

добро

Крайбрежни морски тела

BG2BS000C1011

от н. Акин до н. Маслен нос

BG2BS000C1012

от н. Маслен нос до устието
на р. Резовска < 30 m

умерено

добро

Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“
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Повърхностно водно тяло, което се използва за питейно-битово водоснабдяване и има средно
денонощен дебит над 10 м³ или служи за водоснабдяване на повече от 50 човека към 31.12.2018
г. (съгл. чл. 119, ал. 4, т. 1 от Закона за водите) на територията на община Приморско е само
едно – код на водното тяло BG2IU400L011 яз. Ясна поляна.
Подземни води
В хидроложко отношение сравнително добре е изучена терасата на река Ропотамо. Тук
съществуват добри условия за акумулиране на подземни води под формата на безнапорен
приток на пресни и слабо солени подземни води със статично водно ниво на дълбочина 2,0 до
3,1 метра. Ресурсите на потока се изчисляват на 99 куб. дм/сек. Подземните води от терасата
на река Ропотамо с малки изключения са пригодни за питейно, техническо и селскостопанско
водоснабдяване, както и напояване. Експлоатационните ресурси на потока от терасата на река
Дяволска възлизат на 8 куб. дм/сек.
При сондажи, проведени през 1951 г. на река Росенска в землището на с. Веселие, се разкрива
подземна река със значителен дебит. През 1952 г. е направена помпена станция на 1 км от
селото и с тази вода са водоснабдени селата Веселие и Ново Паничарево.
Грунтовите води се подхранват от атмосферните и повърхностните води. Нивото им е
ограничено от развитието на грунда и се колебае под влияние на вертикалното движение на
влагата в зоната на аерация. В зависимост от формите на терена нивото на грунтовите води
варира в границите от 0,00 до 3,00 м. Те са формирани главно в пясъчните хоризонти и тези
на блатните глини и се подпират на изток от морето. Целият този водоносен комплекс се
дренира от блатото „Стамополу“ на север през пясъчната коса от морето на изток. Водите на
блатото са слабо засолени.
През 2019 г. от РИОСВ Бургас е извършен мониторинг на химичното състояние на подземните
води, 10 от пунктовете са на територията на община Приморско. Количественото и химично
състояние на водите е определено като „добро“.

Таблица 26.

Състояние на подземни водни тела в община Приморско през 2019 г.
Количествено
състояние

Химична
оценка на
състоянието приоритетни
вещества

Промяна спрямо
направената оценка в
ПУРБ 2016-2021 г. на
ЧРБУ

Определени цели в ПУРБ 2016-2021 г.

Порови води
BG2G000000Q010 квартернера на р.
Ропотамо

Добро

Добро

Не се наблюдава
промяна на
състоянието

За тялото е неприложимо прилагане на
изключения от постигане на добро химично
състояние. Цел: Запазване на добро състояние

Порови води в
BG2G000000Q011 кватернера на р.
Дяволска

Добро

Добро

Не се наблюдава
промяна на
състоянието

За тялото е неприложимо прилагане на
изключения от постигане на добро химично
състояние. Цел: Запазване на добро състояние

Порови води в неоген
BG2G000000N024
- сармат Приморско

Добро

Лошо (по
показател Na)

-

За тялото е неприложимо прилагане на
изключения от постигане на добро химично
състояние. Цел: Запазване на добро състояние

Пукнатинни води в
BK2t en - st - Бургаска
BG2G00000K2035
вулканична южно от
Бургас

Добро

Добро

Не се наблюдава
промяна на
състоянието

За тялото е неприложимо прилагане на
изключения от постигане на добро химично
състояние. Цел: Запазване на добро състояние

Карстови води в юраBG2G00000JТ042 триас карстовопукнатинна зона

Добро

Няма данни

Не се наблюдава
промяна на
състоянието

За тялото е неприложимо прилагане на
изключения от постигане на добро химично
състояние. Цел: Запазване на добро състояние

Код на подземно
водно тяло

Име на подземното
водно тяло

Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“

Към 31.03. 2021 г. действащото разрешително за водовземане от подземни води с цел питейнобитово водоснабдяване на територията на община Приморско е само 1 бр. с титуляр „ВиК“
ЕАД, гр. Бургас, ПС „Веселие“ с водно тяло BG2G000000Q010.
За община Приморско има още 5 бр. издадени разрешителни за водовземане от подземни води,
като едно от тях е за напояване, едно за охлаждане и три за други цели.
Таблица 27.

Списък на водните тела за водовземане от подземни води
Име на
водоизточника

МестоположеВодоносен
ние на
хоризонт
водоизточника

„В и К“ ЕАД

ПС „Веселие“

с. Веселие

„Бургасцвет90-Танев“
ЕООД

ВТ-5

гр. Приморско

неоген

BG2G000000N024

напояване

Не

„Лотос Роси“
ЕООД

ЕТК-1 „Роси Стоян
ДоброволовКитен“

гр. Китен

неоген

BG2G000000N024

други цели

Не

BG2G000000Q011

охлаждане

Не

BG2G000000N024

други цели

Не

BG2G000000N024

други цели

Да

Титуляр

кватернер

ЕТ „Тодор
ШК „СимеоновСимеонов
с. Ясна поляна кватернер
Ясна поляна“
2012“
„Сигмаком“
ТК „Сигмаком –
гр. Китен
неоген
ООД
Китен“
„СИТИ-Д“
ТК-1 „СИТИ-Д“
гр. Приморско
неоген
ЕООД
ЕООД
Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“

Нови
Цел на
съоръ
разрешителното
жения
питейно-битово
BG2G000000Q010
Не
водоснабдяване
Водно тяло

Само едно от разрешителните е за ново съоръжение – водоизточник ТК-1 „СИТИ-Д“ ЕООД,
гр. Приморско, което е с код на водното тяло BG2G000000N024.
На територията на община Приморско има действащи 2 бр. издадени разрешителни за
заустване на отпадъчни води, които са с номер: № 2371 0093/10.11.2014 г., канализационна
система на с. Веселие, кв. Крайморие и № 2314 0042/27.9.2016 г., канализационна система на
Китен – Приморско.
Таблица 28.

Издадени разрешителни за зауствания в община Приморско към 31.03.2021 г.

BG2IU200R004

Год.кол.на
Код
зауствани
Наименование Местност на
те
Конкретизиране на обхвата на дейността
Воден обект
на обекта
на обекта водно
отпадъчни съгласно Приложение №1 към ЗОПОЕЩ
тяло
води, куб.
м
Извършване на дейности по използване на
водите и водните обекти, в т.ч.: всички
дере
зауствания в повърхностни води на
вливащо се
отпадъчни води, с които се изпускат опасни
Канализационна
в р.
вещества, посочени в наредбите по чл. 135,
система на с.
с.
Мехмеджен
47 450
ал. 1, т. 9 и 17 от Закона за водите, за които
Веселие, кв.
Веселие
ска, ляв
се изисква предварително регламентиране в
Крайморие
приток на р.
издаваните разрешителни за заустване
Ропотамо
съгласно Закона за водите и в комплексните
разрешителни по Закона за опазване на
околната среда.
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BG2IU600L018

Год.кол.на
Код
зауствани
Наименование Местност на
те
Конкретизиране на обхвата на дейността
Воден обект
на обекта
на обекта водно
отпадъчни съгласно Приложение №1 към ЗОПОЕЩ
тяло
води, куб.
м
Извършване на дейности по използване на
водите и водните обекти, в т.ч.: всички
зауствания в повърхностни води на
отпадъчни води, с които се изпускат опасни
Канализационна
вещества, посочени в наредбите по чл. 135,
система на
гр. Китен
р. Караагач 5 077 296 ал. 1, т. 9 и 17 от Закона за водите, за които
Китен се изисква предварително регламентиране в
Приморско
издаваните разрешителни за заустване
съгласно Закона за водите и в комплексните
разрешителни по Закона за опазване на
околната среда.
Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“

Таблица 29.

Зони за защита, съдържащи подземни водни тела

ПВТ
BG2G000000Q010
BG2G000000Q011
BG2G000000N024
BG2G00000К2035
BG2G00000К2035
BG2G00000К2035
BG2G00000JТ042
BG2G00000JТ042

Наименование на ПВТ

Име на
защитената
зона

Порови води в кватернера на р.
Ропотамо
Ропотамо
Порови води в кватернера на р.
Ропотамо
Дяволска
Карстово - порови води в
Ропотамо
неоген - сармат
BK2cn-st Бургаска вулканична
Ропотамо
MK2cn-st
BK2cn-st Бургаска вулканична
Босна
MK2cn-st
BK2cn-st Бургаска вулканична
Факийска река
MK2cn-st
Карстови води в юра-триас
Странджа
карстово - пукнатинна зона
Карстови води в юра-триас
карстово - пукнатинна зона

Босна

Код на
Площ на
защитената местообитание
зона
(ha)
BG0001001

27934

BG0001001

27934

BG0001001

27934

BG0001001

27934

BG0000208

162 258.88

BG0000230

41 047.20

BG0001007

153541.2

BG0000208

162 258.88

Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“

Следните видове натиск оказват въздействие върху водните тела: точкови източници: градски
отпадъчни води, депа за отпадъци, кариери; дифузни източници: замърсяване от селското
стопанство, зауствания, които не са свързани с канализационната мрежа, незаконно
изхвърляне/депониране на отпадъци, оттичане на градските води: язовири, бариери (баражи)
и шлюзове – други: физични изменения на канала/речното корито (русло)/крайбрежната
(прилежащата) зона/бряг на водното тяло за целите на защитата от наводнения: физическа
загуба на водни тела или на части от тях; чернене/отклоняване на оттока (водовземане) –
обществено водоснабдяване; подземни води – изменения във водното ниво и количеството им;
натиск с неизвестен характер.
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В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени следните мерки с конкретни действия, имащи
отношение към плана за интегрирано развитие:






Мярка Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на
населените места предвидени действия: „Осигуряване на отвеждане и подходящо
пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане на
влажна зона за пречистване на отпадъчните води“ и „Изпълнение на проекти за
изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл. ГПСОВ,
определени за конкретни агломерации с над 2000 е.ж., съгласно приложение №5 към
Националния каталог от мерки“.
Мярка „Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност“ с предвидени
действия: „Ограничаване на замърсяване на морските води чрез използване на подходящо
оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови заграждения и др.)“ и
„Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на
рибарските селища“.
Мярка „Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места“, с
предвидено действие: „Преустановяване на експлоатацията на нерегламентирани сметища,
които са причина за влошаване на състоянието на водите“.

Мерките на ниво район за басейново управление (РБУ) са посочени в приложение 7.2.б; Мерки
в зоните за защита на водите (ЗЗВ) по чл. 119а от Закон а за водите са посочени в приложение
7.2 в и Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия върху ЗЗ по становище по
Екологична оценка №6-2/2016 г. са посочени в приложение 7.2 г. в Раздел 7 на Програмата от
мерки към ПУРБ 2016-2021 г.
Язовири
На територията на община Приморско има един язовир (Ясна поляна) със завирен обем 35
млн. куб. м. и един микроязовир (Ново Паничарево) със завирен обем 1,9 млн. куб. м.
Язовир „Ясна поляна“ събира водите на река Дуденска, която извира от Странджа планина.
Към този основен източник с помпени станции се прехвърлят в язовира водите и на река
Зеленковска и на микроязовира в с. Ново Паничарево, който се пълни от река Церовска.
Язовирът е основният снабдител с питейна вода на Южното черноморско крайбрежие.
По данни от РИОСВ Бургас, язовр „Ясна поляна“ не показва отклонения от характерните
стойности. Основните показатели показват „много добро“ състояние.
Геотермални ресурси
Не територията на община Приморско има минерален извор. Водата идва от дълбочина 700
метра. Той е канализиран и с установен химичен състав (нитрати, хлориди - 277 мг/куб. дм).
Водата на този извор се използва предимно за пиене.
Морска вода
Природна даденост с доминираща роля за развитието на общината е Черно море. Основно
преимущество на крайбрежните води е тяхната чистота, както и по-високата им температура
(с 1-2°C) в сравнение с водите на северното Черноморие. Друг благоприятен фактор е ниската
соленост на Черно море – 18‰, както и слабо изразените приливи и отливи, а също така и
липсата на опасни обитатели.
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Санитарно охранителни зони (СОЗ)
Територията на община Приморско попада в санитарно-охранителни пояси на минерални
водоизточници:




Пояси I, II и III на „язовир Ново Паничарево“, учредени със Заповед № РД - 947/17.12.2019
г. на МОСВ;
Пояси I, II и III на „язовир Ясна поляна“, учредени със Заповед № РД - 947/17.12.2019 г. на
МОСВ;
Пояс III на „Деривация Зелениковска“, учредени със Заповед № РД - 947/17.12.2019 г. на
МОСВ.

На територията на община Приморско са определени зони за защита на водите, както следва:
Чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, повърхностните и подземните водни тела са
определени като зони за защита на питейните води с кодове: BG2DSWL011,
BG2DGW000000Q010, BG2DGW00000K2035, BG2DGW000K1J3042;
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, водните тела, определени като води за отдих и водни
спортове, включително определените зони с води за къпане, съгласно наредбата по чл. 135, ал.
1, т. 7 с код и наименование:
BG3412167800002031 – плаж Аркутино;
BG3412758356002032 – Приморско - северен плаж;
BG3412758356002033 – Приморско – южен плаж;
BG3412758356002034 – Международен младежки център;
BG3412737023002035 – Китен - северен плаж;
BG3412737023002036 – Китен - южен плаж.
Чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, общ. Приморско попада в зона, в която водите са
чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона:
Вътрешните повърхностни води и крайбрежните морски води са определени като зони за
опазване на стопански ценни видове риби с кодове BG2FSWIU400L011, BG2FSWIU200R1106,
BG2FSWBS000C1011 и BG2FSWBS000C1012 и води, осигуряващи условия за живот и
възпроизводство на черупкови организми с наименование гр. Ахтопол – Маслен нос“ с код
BG2SFW03 и „Маслен нос – остров Свети Иван“ с код BG2SFW31 съгласно чл. 119а, ал. 1, т.4
от ЗВ;
Зони, определени или обявени за опазване на местообитанията и биологични видове, в които
поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното
опазване, съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, с код и наименование: BG0000143
„Караагач“; BG0000208 „Босна“; BG0001001 „Ропотамо“ и BG0001007 „Странджа“.
Част от територията на община Приморско попада в защитени зони Натура 2000 с
наименование „Караагач“ и код BG0000143, с наименование „Босна“ и код BG0000208, с
наименование „Ропотамо“ и код BG0001001, с наименование „Комплекс Ропотамо“ и код
BG0002041 и „Бакърлъка“ и код BG0002077.
Защитени територии по ЗЗТ с наименования „Стамополу“, „Мурватска река“, „Скалните
образувания, фиордите и тюленовата пещера в местност „Маслен нос“, „Пясъчни дюни
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местност Перла“, „Пясъчни дюни – младежкия център“, „Вельов вир (водните лилии)“,
„Ропотамо“ и „Бегликташ – Ропотамо“.
В ПоМ на ПУРБ 2016-2021 г. са заложени следните мерки:










Мярка Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зони за защита на питейната
води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферни зони около
водовземните съоръжения/ системи“ с действия „Контрол на ограниченията и забраните в
границите на СОЗ и зони за защита на питайните води“, Спазване на забрани и ограничения
в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №3 към
Националния каталог от мерки (ПУРБ)“;
Мярка „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите“ с
предвидено действие „Определяне на изискванията към количеството и качеството на
водите при разработване на планове за управление на защитени зони и територии,
зависими от повърхностните или от подземните води“ и „Осигуряване на водни количества
във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“;
Мярка „Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на ПУРБ,
попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под разпоредбите
на чл. 31 от ЗБР, полежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване
на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след решение/становище по
ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при съобразяване с препоръките в извършените
оценки, както и с условията, изискванията и мерките, постановени в
решението/становището“;
Мярка „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не
противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповеди за обявяването
и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени
със Закон за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за
управлението им“;
Мярка При дейности, водещи до значителни морфологични изменения в защитени зони
извън населените места да не се предвиждат дейности, засягащи съществуващата
естествена растителност по бреговете с цел опазване на водозависимите природни
местообитания (91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus
excelsior или Fraxinus agustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris 91E0* Алувиални
гори с Alnus glutinosa и fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). 6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс,
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion и др. видове“.

Речни наводнения
Съгласно изискванията на чл. 6 от Директива 2007/60/ЕО и чл. 146д от Закона за водите, за
утвърдените от Министъра на околната среда и водите РЗПРН, се съставят карти на районите
под заплаха и карти на районите с риск от наводнения.
Изготвянето на картите на районите под заплаха и картите на районите с риск от наводнения
е ключов етап от изпълнението на изискванията на Директивата – въз основа на тях се
разработва Плана за управление на риска от наводнения, който разглежда всички аспекти на
управлението на риска от наводнения, отчитайки характеристиките на конкретния речен
басейн.
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Съгласно чл. 146е от ЗВ, картите на заплахата от наводнения обхващат зони, които могат да
бъдат наводнени при следните сценарии:





Наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения, при които вероятният период
за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими
събития;
Наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения, при които вероятният
период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години;
Наводнения с висока вероятност за настъпване - това са наводнения, при които вероятният
период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, където е целесъобразно.

В изпълнение на изискванията на чл. 5 от Директивата и чл. 146г, ал. 1 от Закона за водите,
Директора на БДЧР определя райони, за които се счита, че съществува значителен
потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от
наводнения (РЗПРН). Определянето на РЗПРН се извършва на база на резултатите от
предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) по „Критерии и методи за определяне
и класифициране на риска и определяне на РЗПРН“, утвърдени от Министъра на Околната
среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за водите.
За Черноморски район са съставени карти на заплахата от речни и морски наводнения, които
са представени в сайта на Басейнова дирекция „Черноморски район“.
На юг от Мандренските реки, вливат своя отток директно в Черно море множество къси
самостоятелни реки с малки водосборни области. По-главните от тях от север на юг са:


Река Дяволска зауства южно от гр. Приморско, има дължина 37 км и водосборна площ 133
км²;



Река Карагач протича южно от гр. Китен и образува дълбок естуар при вливането си в
Черно море, който на места достига до 11-14 м дълбочина. Реката е дълга 15 км;



Река Ропотамо е с дължина 48,50 километра и водосборната площ 249 км². По-голямата
част от долината на реката е лонгоз с гори от дъб, ясен, бряст, габър и други. Около устието
на реката се е образувал дълъг и широк лиман, ограден от Черно море с пясъчни коси.
Лиманът е плавателен за малки съдове.

На следващите две фигури, са показани районите в общината Приморско, които са под заплаха
и риск от наводнения спрямо населените места.
Територията на община Приморско попада я два района със значителен потенциален риск от
наводнение (РЗПРН):
С код BG2_APSFR_UI_01 и наименование „Дяволска – Ясна поляна“, който се залива при
моделирани сценарии с период на повтаряемост 20, 100 и 1000 години. Съгласно извършената
в ПУРН интерпретация на риска, въз основа на интерпретиране на получената потенциална
щета, район BG2_APSFR_UI_01 „Дяволска – Ясна поляна“ е определен в ниска степен на риск,
при който строителството е възможно, като собствениците на засегнатите парцели и обекти
трябва да бъдат предупредени за потенциална заплаха от наводнение. За чувствителните
обекти да се приемат специални мерки (за намаляване на уязвимост), както за вече
построените, така и за предстоящите/разширяващите се.

83

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.
Фигура 45.

Район под заплаха и риск от наводнения – „Дяволска – Ясна поляна“

Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“

С код BG2_APSFR_BS_09 и наименование „Черно море – Приморско“, който се залива при
моделирани сценарии с период на повтаряемост 20, 100 и 1000 години. Съгласно извършената
в ПУРН интерпретация на риска, въз основа на интерпретиране на получената потенциална
щета, район BG2_APSFR_BS_09 „Черно море – Приморско“ е определен в средна степен на
риск, при който строителството е възможно, но с ограничения, изхождащи от подробна
преценка на функционалната заплаха за обектите от наводнение. Не е подходящ за
строителството на чувствителни обекти – болници, училища, администрация и подобни. Не се
препоръчва да се разширяват застроените площи.
Фигура 46.

Район под заплаха и риск от наводнения – „Черно море – Приморско“

Източник: Басейнова дирекция „Черноморски район“
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Необходимо е да се осигури изпълнение на приложените мерки, заложени в ПУРН и да се
предвидят следните мерки от ПоМ на ПУРН:














Почистване и стопанисване на речните легла в границите на урбанизирана територия;
Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите свързани с
наводненията;
Възстановяване на компрометирани диги;
Разширяване на „тесни места“ като мостово и др., които водят до подприщване на речния
отток;
Изграждане на нови корекции;
Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни тераси на реките;
Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани
материали и други, намиращи се в границите на речните легла или дерета;
Разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване риска от
бедствия вкл. от наводнения;
Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на населението чрез
използването на съвременни способи и технологии;
Повишаване готовността на населението за реагиране при наводнения;
Реконструкция и ремонт на язовири;
Постоянен мониторинг на застрояване в близост до заливаемите зони;
Разработване и актуализиране на плановете за защита при бедствия.

Забрани и ограничения в Закона за водите
При изпълнение на ПИРО Приморско ще се вземат предвид следните забрани и ограничения:











Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за водите, основен принцип при отношенията, свързани със
собствеността върху водните обекти е упражняването на собственост без да се допуска
нарушаване на целостта и единството на хидроложкия цикъл и на природната водна
система.
Забраните на чл. 134 от Закона за водите за разполагане на животновъдни ферми, жилищни
и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките и принадлежащите
земи на водохранилищата, както и складиране на пестициди, депониране и третиране и
третиране на отпадъци; засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система.
Изисквания по чл. 143, ал. 1 от Закона за водите, съгласно които за защита от вредното
въздействие на водите не се допускат дейности, с които се нарушава естественото
състояние и проводимостта на речните легла, бреговете на реките и крайбрежните
заливаеми ивици и използването им като депа за земни и скални маси.
Забраните на чл. 146 от Закона за водите за застрояване в заливаемите тераси на реките и
сервитута на хидротехническите съоръжения.
При извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти – публична държавна
собственост е необходимо да се определят граници, в съответствие с чл. 55, ал. 1, т. 1 от
Закона за водите.
Изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, в случай на водовземане и/или
ползване на воден обект, включително чл. 46, ал. 4 по отношение на заустването на битовофекални води.
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Изисквания по чл. 198о от Закона за водите, че предоставянето на ВиК услуги на
потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на Закона за водите и Закона
за устройство на територията.
Изискванията по чл. 125 от Закона за водите, че включването на нови количества
отпадъчни води, следва да се съобрази с капацитета и ефективността на стществуващата
канализационна система.
При липса на канализационна система, предвид чл. 132 от Закона за водите, лицата от
стопанска дейност, на които се формират отпадъчни води, са длъжни да изградят
пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект.
Съгласно чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския
парламент и Съвета (приложима съгласно §143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в
ДВ брой 65/2006 г.), следва да се осигури пълното преустановяване на заустванията,
емисиите и изпусканията на всички приоритетно опасни вещества, посочени в Приложения
№1 на Наредбата за стандарти за качеството на околната среда за приоритетните вещества
и някои други замърсители (ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.).
Спазване на ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат
до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води,
регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.
Спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите за
замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и утвърдената Програма от мерки
за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в
нитратно уязвими зони. Да се спазва Наредба № 18/2009 г. за качеството на водите за
напояване на земеделските култури.
Спазване на разпоредбите на чл. 131 от Закона за водите при аварийни случаи, създаващи
предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта
– източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите меркиза ограничаване или
ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен авариен
план и незабавно да уведоми басейновават дирекция.
Съгласно чл. 118а от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се
забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.
Изпълняване на приложените мерки в Програмата за мерки към ПУРБ 2016 – 2021 г.,
ПУРН 2016-2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище на ЕО на ПУРН
№2-1/2016 г.

2.5.3. Почви и земни недра
През 2019 г. от РИОСВ Бургас са извършили мониторинг за замърсяване на почвата с тежки
метали и металоиди на територията на област Бургас. Данните от анализа показват, че
съдържанието на метали и металоиди в почвите е под максимално допустимите и
интервенционни концентрации за земеделски земи, определени в Наредба №3 от от 2008 г.
През 2019 г. с междуведомствена комисия на 31.01.2019 г. е приета Биологичната
рекултивация на депо за неопасни отпадъци Китен, община Приморско. Депото е закрито.
Площадка с контейнери тип „Б-Б кубове“, в които се съхраняват пестициди, са разположени в
с. Ясна поляна. Броят „Б-Б кубове“, които се съхраняват в общината, са 8 с общо количество
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32 000 кг. Извършена е проверка на площадката за състоянието на кубовете и е установено, че
те са в добро състояние.
2.5.4. Радио-екологичен мониторинг и контрол. Шум
В община Приморско не са установени наднормени стойности на йонизиращи лъчения, както
и няма източници на радиационно замърсяване.
РИОСВ Бургас контролира шума, излъчван в околната среда от дейността на промишлени
инсталации и съоръжения. Измерванията на нивата на шум се осъществяват по утвърдена от
МОСВ Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие. Съгласно
ЗЗШОС, обектите трябва да осъществяват дейността си по начин, който да не допуска
излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, регламентирани в Наредба
№6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн., ДВ,
бр.58/18.07.2006 г.).
При извършените планирани контролни измервания не са констатирани превишения на
граничните стойности на нивата на шум по границите на промишлените източници и в местата
на въздействие, определени в Наредба №6 от 26 юни 2006 г.
2.5.5. Защитени зони и защитени територии. Биологично разнообразие
„Защитени зони“ е термин, въведен със Закона за биологичното разнообразие. Защитените
зони се наричат местата от „Националната екологична мрежа“, което всъщност е НАТУРА
2000 в България. Защитените зони в България се обявяват във връзка с изискванията на
Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
Защитени зони по ЗБР – Натура 2000 в община Приморско:








ВС0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.49/2010 г.). Заповед за
поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване № РД 563/22.07.2014 г.
(Дв, бр. 67/12.08.2014 г.);
ВС0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,
одобрена с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.);
ВС0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, обявена със заповед № 1042/17.12.2020 г. (ДВ бр.19/05.03.2021 г.);
ВС0002041 „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №
РД-82/03.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 14/2009 г.);
ВС0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, одобрена с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр.21/09.03.2007 г.);
ВС0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, одобрена с Решение № 122/21.09.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Защитени територии (части или цели) в община Приморско:


Р „Ропотамо“, обявен със Заповед № 318 от 07.05.1992 г. (ДВ, бр.41 от 1992 г.);



ПР „Велов вир“, обявен със Заповед № 2080/24.7.1962 г. (ДВ, бр.71/1962 г.);



ЗМ „Мурватска река“, обявена със Заповед № РД-927/28.12.207 г. (ДВ, бр. 8/2008 г.);
87

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.



ЗМ „Беглик Таш – Ропотамо“, обявена със Заповед № РД-664/22.08.2012 г. (ДВ, бр.
70/2012 г.);



ЗМ „Стамополу“, обявена със Заповед № 332/16.05.1991 г. (ДВ, бр.43 от 1991 г.);



ПЗ „Скалните образувания, фиордите и тюленовата пещера в м. Маслен нос“, обявена
със Заповед № 4051/29.12.1973 г. (ДВ, бр. 29/1974 г.);



ПЗ „Пясъчни дюни в района на ММЦ“, обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. (ДВ,
бр.3/1985 г.);



ПЗ „Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла“, обявена със Заповед №
2109/20.12.1984 г. (ДВ, бр. 3/1985 г.).

Община Приморско се намира в непосредствена близост и до природен парк „Странджа“,
който е създаден, за да се запази уникалната растителност на Странджа планина, съчетаваща
множество от ендемитни и реликтни растителни видове.
През територията на община Приморско преминава Път „Виа Понтика“. Виа Понтика на
латински означава Черноморски път и представлява старо римско трасе, което минава покрай
Черно море. Началото му е при Константинопол (днешен Истанбул) и минава през много
селища Приморско, Аполония (Созопол), Дебелт, Анхиало (Ахелой), Месемврия (Несебър),
Одесос (Варна), Томи и Истрос, който днес е в Румъния.
Днес „Виа Понтика“ е името на един от най-големите маршрути за миграция на птиците от
Европа към по-топлата Африка през зимата. По този маршрут се движат различни грабливи,
пойни, водолюбиви птици. Почти 80% от тях са бели щъркели и всички розови пеликани в
цяла Европа. Този път изминават редкият царски орел, гологлавият и египетският лешояд.
2.5.6. Управление на отпадъците
Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск за
здравето на човека, затова решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците,
се явяват едни от най-сериозните. От друга страна, голяма част от отпадъците притежават
ценни суровинни качества и могат да бъдат рециклирани и отново оползотворени в
производството и в селското стопанство.
В община Приморско има действаща Програма за управление на отпадъците. Програмата е
инструмент за прилагане законодателството за отпадъците на местно ниво.
Община Приморско е част от Регионална система за управление на отпадъците Созопол, към
която са и общините Созопол и Царево. Претоварна станция Китен обслужва населените места
от общините Приморско и Царево. От 2016 г. на РДНО-Созопол функционира сепарираща
инсталация. През 2019 г. сепариращата инсталация не е работила.
Всички населени места в община Приморско са обхванати от системата за сметосъбиране и
сметоизвозване. Събраните отпадъци от територията на общината се извозват до регионално
депо за неопасни отпадъци „Созопол“.
Генерираният отпадък на територията на община Приморско е описан в следващите таблици.
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Таблица 30.

Генерирани количества отпадъци в община Приморско през 2019 г.

Вид отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни˃4см
Опасни
Други
Ситна фракция˂4см

Общо

Количество
Разделно събран
смесен отпадък
отпадък на
на година,
година, т./год.
т./год.
356,99
0,00
181,61
0,00
269,00
0,00
738,97
0,90
423,85
0,00
15,82
0,00
45,52
0,00
512,52
600,00
158,80
0,00
299,29
0,00
166,30
6,90
141,70
0,00
59,05
0,28
261,08
0,00
3 392,19
0,00
7 022,71
608,08

Общ отпадък
на година,
т./год.

Общ отпадък
на година,
%

356,99
181,61
269,00
739,87
423,85
15,82
45,52
1 112,52
158,80
299,29
173,20
141,70
59,33
261,08
3 392,19
7 630,79

4,68
2,38
3,53
9,70
5,55
0,27
0,60
14,58
2,08
3,92
2,27
1,86
0,78
3,42
44,45
100,00

Източник: Обобщен финален доклад по проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци
в България“, Изпълнител: „ЕКО-Морфология България“ ДЗЗД, Възложител: ПУДООС, 2019 г.

Таблица 31.

Генерирани количества отпадъци в община Приморско през 2019 г. по сезони

Вид отпадък
Хранителни
Хартия
Картон
Пластмаса
Текстил
Гума
Кожа
Градински
Дървесни
Стъкло
Метали
Инертни˃4см
Опасни
Други

Средни
стойности
% Пролет
2
3
2
11
4
1
1
5
4
3
1
3

Ситна фракция˂4см

3
55

Средни
стойности
% Лято

Средни
стойности
% Есен
9

5
11
3

11
1
6
4
1
4
45

Средни
стойности
% Зима

7
5
6
10
7
2
9
4
6
3
2
6
32

Средногодишен процент

2
2
2
11
10

4
2
2
3
1
2
60

5
3
4
11
6
1
7
2
4
2
2
1
4
48

Източник: Обобщен финален доклад по проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци
в България“, Изпълнител: „ЕКО-Морфология България“ ДЗЗД, Възложител: ПУДООС, 2019 г.

2.6. ЖИЛИЩЕН СЕКТОР
Анализът на обитаването има социално-икономически характер, който изследва
характеристиката на жилищата и на жилищните сгради, в които те са разположени и
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постигнатите нива на жилищно задоволяване и са особено актуални относно темите като
енергийна ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници.
В община Приморско жилищните сгради към 31.12.2017 г. са 6 096 на брой, с полезна площ
от 5 362 м². По брой на стаите преобладават двустайни и тристайни жилища – общо 3 352 броя:


Едностайни – 20,4%;



Двустайни – 31,2%;



Тристайни – 23,8%;



Четиристайни – 13,6%;



Петстайни – 5,1%;



С шест и повече стаи – 5,9%.

Таблица 32.

Основни характеристики на жилищния фонд в община Приморско, 2017 г.
Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата
Общ брой жилищни сгради
Панелни
Стоманобетонни
Тухлени
Други
Жилищни сгради по вид собственост
Общ брой жилища
Държавни и общински
Частни на юридически лица
Частни на физически лица

2 666
31
267
2 252
116
6 096
79
657
5 360

Източник: НСИ

По вида на конструкция най-голям дял от сградите са тухлени, а по вида на собственост –
частни на физически лица.
Община Приморско разполага с 25 бр. жилища за настаняване на специалисти, работещи на
територията на общината.
Община Приморско не притежава имоти, отредени за изграждане на социални жилища, в
съответствие с промените в Закона на общинската собственост за устройване на лица с
установени жилищни нужди. Предвид тежкото икономическо състояние интересът към тези
имоти спада. Увеличава се броя на гражданите, желаещи да бъдат настанени в общински
жилища.
2.7.АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни
актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на
правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и
осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите,
физическите и юридическите лица. Общинската администрация, при осъществяване на своята
дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност,
достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
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2.7.1. Административна структура и организация на общинска администрация
Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са дефинирани от
„Устройствения правилник“, който е приет от Общинския съвет и е разработен съгласно
принципите и изискванията, произтичащи пряко от разпоредбите на: Конституция на
Република България; Европейска харта за местно самоуправление и Закон за местното
самоуправление и местната администрация; специализираната нормативна уредба, имаща
пряко отношение към организацията и дейността на общинската администрация, както и
правилници, наредби, вътрешни правила за дейността, действащи в рамките на
административната структура и на територията на община Приморско. Действащите
нормативни актове и правилници в административната структура на общината представляват
добра основа за ефективно и ефикасно осъществяване на ежедневната дейност на общинската
администрация.

Фигура 47.

Организационна структура на общинската администрация в Приморско

Общинската администрация е обща и специализирана.
Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. Той упражнява общо
ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
Неговата дейност се подпомага от един секретар и един заместник-кмет, отговарящи за
следните сфери на общинската дейност, обединени в пет дирекции:


ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“;
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ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОС,
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“;



ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“;



ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКЦИЯ УТ, АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЩЕСТВЕН РЕД
И ОКОЛНА СРЕДА“;



ДИРЕКЦИЯ „ТУРИЗЪМ И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“.

Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общинския съвет,
който има 13 члена, представители на различни политически партии и на различни
териториални и социални общности. Към Общинския съвет функционират 7 постоянни
комисии, а при необходимост по актуални проблеми се сформират временни комисии.
Кметовете на населените места изпълняват бюджета на общината в частта му за кметството,
организират благоустройствени, комунални и др. мероприятия, упражняват контрол за
законосъобразно използване, поддържане, охрана и опазване на общинската собственост.
Администрацията е структурирана в дирекции, отдели и звена, а за определени задачи се
привличат външни лица в качеството им на експерти и консултанти. Дейността на общинската
администрация се осъществява от държавни служители и лица работещи по трудово правни
отношения. Основните отговорности на общинската администрация се изразяват в:


Администрира местни данъци и такси;



Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията;



Контролира извършването на строителните работи на територията на общината;



Проучва съществуващи и потенциални туристически обекти и ресурси в съответното
направление на територията на общината;



Осигурява синхронизиране между местната, националната и европейската политика в
областта на опазването на околната среда;



Организира и координира подготовката, разработването и представянето на проекти на
община Приморско по оперативни програми;




Изграждане и управление на общинските детски градини;
Разработва общинска здравна програма, включително и по ресурсното осигуряване на
здравните дейности;
Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини,
свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
Организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на
общината;
Управление на отпадъци.





2.7.2. Човешки ресурси
Служителите в общинска администрация отговарят на съответните образователни и
квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност. Развитието и утвърждаването на
административния капацитет е основен фактор за постигане на стратегическите цели на
управлението на общината; Изграждане на адекватна и ефективна система за планиране и
контрол на изпълнението; Усъвършенстване на организацията по административното
обслужване и документооборота в администрацията; Откритост и достъпност на дейността на
администрацията на община Приморско. За повишаване на специфичните умения и
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професионалната квалификация на служителите в общинската администрация се
осъществяват специализирани обучения. Тези обучения се планират на базата на
предварително извършен анализ на потребностите от страна на служителите.
Числеността на общинската администрация е одобрена на Общински съвет по предложение
на Кмета на Общината. Общата численост на служителите в администрацията е 59 бр. към
2019 г. Броят на служителите през разглеждания период 2014-2019 г. е относително
постоянен.
Таблица 33.

Административен капацитет на община Приморско

Показатели
2014
2015
2016
56
56
55
Общо служители
Служебно правоотношение
4
4
4
Трудово правоотношение
52
52
51
По служебно правоотношение на
2
2
2
ръководни длъжности
По служебно правоотношение –
2
2
2
експертен
По трудово правоотношение на
4
4
4
ръководни длъжности
Експертен и технически състав по
48
48
47
трудово правоотношение
Временна заетост и стажове
Общо
Стажанти
0
0
0
Временно наети лица
0
0
0

2017
54
4
50

2018
56
4
52

2019
59
3
56

2

2

2

2

2

1

4

4

4

46

48

52

1
1
0

0
0

0
0

Източник: Община Приморско

2.7.3. Политики, програми, проекти и инициативи
Действащи стратегии и програми
Общинският съвет на община Приморско е утвърдил следните програми и стратегии (изброени
са според реда на публикуването им в официалния сайт на общината (https://primorsko.bg/):
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г.
Стратегията за управление на общинската собственост на Община Приморско за периода
2020-2023 г. е изработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.8 от ЗОС, на база анализ
на резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост.
Общински план за развитие на община Приморско за периода 2014-2020 г.
Това е действащият в момента общински план за развитие на община Приморско, който ще
бъде надграден и продължен през следващият планов период от настоящият План за
интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г.
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива 2019-2022 г.
Основната цел на програмата е насърчаване производството и използването на енергия от
възобновяеми източници. Общинската програма има за цел, чрез система от мерки и дейности
на общинско ниво да насърчи използването на ВЕИ, с цел подпомагане на енергийната
ефективност, като това ще допринесе за повишаване ефективността на икономиката,
сигурността на енергоснабдяването и опазване на околната среда. Програмата очертава
параметрите за развитие, посочва източниците на финансиране и сроковете за изпълнение.
Водещи в това отношение са добрите национални и европейски практики.
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Програма за периода 2012-2021 г. за енергия от възобновяеми източници, енергийна
ефективност, устойчив транспорт
Програмата цели насърчаване на производството и потреблението на енергия, произведена от
възобновяеми източници; насърчаване на производството и потреблението на газ от
възобновяеми източници; насърчаване на производството и потреблението на енергия от
възобновяеми източници за нуждите на транспорта; създаване на стимули за развитие на
преносната и разпределителната електрически мрежи, топлопреносната, газопреносната и
газоразпределителните мрежи, позволяващо развитие на производството на енергия от
възобновяеми източници; осигуряване на информираност на всички заинтересовани лица,
участващи в процеса на производство и потребление на електрическа, топлинна енергия и/или
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и на производство и потребление на
енергия от възобновяеми източници за нуждите на транспорта; създаване на условия за
постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика, и икономически растеж чрез
внедряване на нови високи технологии и иновации; създаване на условия за постигане на
устойчиво развитие на регионално и местно ниво; повишаване на конкурентоспособността на
малките и средните предприятия чрез производство и потребление на електрическа, топлинна
енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и на потреблението на
енергия от възобновяеми източници за нуждите на транспорта; сигурност на енергийните
доставки; опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата.
2.7.4. Състояние на гражданския сектор в общината
На територията на община Приморско са регистрирани и осъществяват дейност в различни
направления следните неправителствени организации (НПО):
НПО в областта на социалната сфера, здравеопазване; култура и изкуство, опазване на
околната среда, туризъм:


ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА АЗИНЕ ПРИМОРСКО;



КЕСО-21 ВЕК;



Туристическа камара Приморско;



Туристическо приятелство - гр. Китен.

НПО в областта на спорта:


ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „РОПОТАМО“;



КЛУБ ПО ВОДНИ И ГРЕБНИ СПОРТОВЕ „ПРИМОРЕЦ“;



КЛУБ ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ „МАРЛИН“;



МОТО СПОРТНО СДРУЖЕНИЕ „ЛЪВСКИ СЪРЦА – ПРИМОРСКО“;



ОБЩИНСКИ МОРСКИ КЛУБ „ПРИМОРСКО“;



СПОРТЕН КЛУБ „АРИГАТО“;



ФУТБОЛЕН КЛУБ „РОПОТАМО“.

НПО в подкрепа на местния бизнес:


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПРИМОРСКО-СОЗОПОЛ-ЦАРЕВО;



МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ.
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2.8. ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ С РЕГИОНАЛНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНАТА
Основен източник на достоверна информация за влияние на големи инфраструктурни проекти
с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на община
Приморско, област Бургас или Югоизточен регион от ниво 2, които пряко или косвено могат
да дадат отражение в социално-икономическото, екологическото и пространствено развитие
на общината, е Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион от
ниво 2.
В „Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточния регион от ниво
2“ има предвидени дейности за реализация, които засягат и територията на община
Приморско, като:




Реализиране на Проект „Регионална мрежа Бургас“ за изграждане на четирилентови
пътища между общинските центрове и областния град Бургас по направленията Бургас –
ГКПП „Малко Търново“, Бургас – Средец, Бургас – Айтос, Бургас – Созопол – Приморско,
Бургас – Поморие – Несебър, както и възможности да се проектират велоалеи и отбивки
към различните малки населени места. Това ще даде възможност да бъдат подготвени
регионални проекти за осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие на
региона чрез подобряване на инфраструктурата;
Реконструкция и изграждане на общинската пътна мрежа, осигуряваща и подобряваща
достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, до недвижими културни ценности
и събития, до места за рекреация и туризъм, туристически обекти, до производствени и
бизнес зони;

ЮИР е носител на местна и регионална специфика и потенциали за развитие като: излаз на
Черно море, благоприятни природни условия и културно наследство. Стимулирането на
икономическото развитие ще се осъществява чрез активизиране на собствените ресурси и
съхраняване на собствената регионална специфика.
Необходими са мерки за ефективното използване и валоризиране на тези специфични
потенциали както в централните, така и в периферните селски райони. Паралелно с това се
предлага подкрепа за МСП, които дават сериозен принос за развитието на регионалната
икономика, чрез подобряване на инфраструктурата им, както и за развитие на нови бизнес
модели и иновации.
Синя икономика
Сериозен акцент ще бъде поставен върху развитието на икономика, свързана с морето. В
синята икономика са включени икономически дейности, които:



са базирани на морето, като риболов и аквакултури, морски нефт и газ, корабоплаване и
морски транспорт, и морски и крайбрежен туризъм;
използващи продукти и/или произвеждащи продукти и услуги от морските дейности,
например преработка на морски дарове, морска биотехнология, корабостроене и ремонт,
пристанищни дейности, оборудване.

Европейската комисия определя дейности, свързани с развитието на устойчива синя
икономика като приоритетни през програмния период 2021-2027 г. Основната концентрация
на подкрепата ще бъде върху сините технологии за намаляване на въглеродните емисии от
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корабите с 50%. Чистотата на морската вода също е приоритет, за който ще се влагат много
ресурси. Модернизация и нови технологии във всички дейности е другият акцент на
интервенциите през периода.
Ще се насърчава създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и
стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в
крайбрежните и вътрешните райони, както и опазването на водните биологични ресурси.
В сектор рибарство политиката ще бъде насочена към подобряване на състоянието на
риболовния флот, качеството на рибарската инфраструктура. Ще се разшири обхватът на
допустимите операции, така че да бъдат включени тези, които са свързани с инвестиции в
безопасността на борда, условията на труд и енергийната ефективност, както и с
придобиването или вноса на риболовни кораби и подмяната или осъвременяването на
двигателите за кораби с дължина до 24 метра.
Крайбрежният туризъм е структуроопределящ за област Бургас икономически отрасъл. На
територията на областта се осъществява над 40% от масовия туризъм в страната.
Бъдещото развитие на морския туризъм ще позволи да се разширят възможностите за
предлагане на мултиплицирани туристически услуги на туристите, които посещават и почиват
в курортните комплекси на Южното Черноморие.
Специфичните особености на Югоизточен район са предпоставка за интегрирани форми на
туризъм (природен, културен, религиозен, екологичен, воден, подводен, селски, ловен, еко,
спа/балнео, приключенски, спортен) за диверсифициране на икономиката на района.
В стратегията на Бургаски Черноморски туристически район има предвидени дейности
за реализация, които засягат и територията на община Приморско, като:





Развитие на семеен морски рекреативен туризъм в курортни места като Несебър (Елените,
Свети Влас, к. к. „Слънчев бряг“), Поморие, Бургас, Созопол (Дюни), Приморско (Китен),
Царево, Обзор, Черноморец, Равда и Синеморец;
Развитие на къмпинговия морски рекреативен туризъм в района на Созопол, Приморско
и Царево;
Развитие на селски (екологичен и приключенски) туризъм в селата на Странджа планина.

2.9. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА
РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите) представя
настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното, демографското,
инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава основните
тенденции в тях. Също така се дават прогнози за развитието им до 2027 г. Той е структуриран
в 3 основни части.
Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления и
ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие,
териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за
провеждането им и за изпълнение на проекти.
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Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото,
демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на
районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени промените,
настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са
систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените
трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите.
Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с интегриран
национален профил.
Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа, припокриват темите,
изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите –
съдържанието.
Освен това темите в Анализа на районите, особено в частите за демография, социално развитие
и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са използвани в ПИРО
Приморско за открояване на местните характеристики. Това спомага за сравнението на част
от изводите, направени в Анализа на районите, и този за целите на ПИРО. Допълнително
по отношение на демографските показалите, при изготвяне на ПИРО Приморско, са
съпоставяни с тези на областно и национално ниво, за да могат да се проследят
взаимовръзките между тях.
В следващата таблица са изведени основните изводи от Анализа на районите и заключенията
в ПИРО. Този подход дава възможност за бързо очертаване на взаимовръзката между двата
анализа – къде има припокриване (т.е. изводите за Приморско са валидни и за
национално/регионално ниво), къде се отчита разминаване (т.е. заключенията за община
Приморско са по-негативни или обратното – по-благоприятни).
Таблица 34.

Взаимовръзки между заключенията от Анализа на районите и ПИРО
Заключения от социалноЗаключения от Анализа на
икономическия анализа на
Взаимовръзка
регионите
ПИРО
ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ
Демографската ситуация в
Не се наблюдават съществени
По някои показатели общината
страната се характеризира с
изменения при броя на
е с по-добра характеристика, а
продължаващо намаляване и
населението;
по други - с по-лоша.
застаряване на населението,
Раждаемостта на 1000 д. е понамаляваща раждаемост и
ниска от средното за страната;
задържащо се високо равнище
Високо ниво на смъртност (пона общата смъртност,
високо от средното за
отрицателен естествен и
страната);
механичен прираст.
Отрицателен естествен
прираст;
Положителен механичен
прираст.
Намалява делът на населението Делът на населението в
Общината е с по-добра
в трудоспособна възраст.
трудоспособна възраст е
характеристика от тази на
относително постоянен.
национално ниво.
Териториалното разположение 63,6% от населението в
Общината е със същата
на населението е предимно в
общината живее в градовете
характеристика като тази на
градовете – 67,3% (2018 г.)
(2019 г.)
национално ниво.

97

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.
Заключения от Анализа на
регионите
Изчерпан демографски
потенциал на селата, които до
неотдавна са били източник на
миграция към градовете.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
Част от селата в община имат
потенциал да привличат
население в тях.

Взаимовръзка
Общината е с по-добра
характеристика от страната.

ТЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА
Коефициентът на
икономическа активност
нараства.
Заетостта на населението в найактивна възраст (15–64 години)
бележи съществен ръст на
национално ниво 2014-2018 г.
Коефициентът на безработица
намалява.

Броят на заетите в местната
икономика е относително
постоянен.
Икономическата активност е
относително постоянна.

Общината е с по-лоша
характеристика от тази на
национално ниво.
Общината е с по-лоша
характеристика от тази на
национално ниво.

Коефициентът на безработица
намалява.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.

ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО-УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ
Общините в България са
В ИТСР на Югоизточен регион Общината попада измежду 152
класифицирани като: силно
община Приморско е
общини, които са слабо
урбанизирани (централни),
определена като „слабо
урбанизирани, над 50% от
средно урбанизирани
урбанизирана“ (периферна).
населението е в населени места
(междинни) и слабо
от под 5 хил. жители.
урбанизирани (периферни)
(малък град или село – над 50%
от населението живее в
населени места под 5 хил.
души или общината е с център
град под 5 хил. души).
В Анализа на районите са
В ИТСР на Югоизточен регион определени агломерационни
община Приморско не попада в
образувания по дадени
агломерационния ареал Бургас.
критерии.
ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
БВП и БВП на глава от
На ниво „община“ не се
Общината е със същата
населението нарастват.
поддържа информация за БВП, характеристика като на
но за област Бургас
национално ниво.
показателят нараства.
Нараства производителността
Нараства производителността
Общината е със същата
на труда.
на труда на 1 работник в
характеристика като на
община Приморско.
национално ниво.
Най-голям брой МСП са в
Микро предприятията са 96,6% Общината е със същата
групата на
от всички в нефинансовия
характеристика като на
микропредприятията (от 0 до 9 сектор, а малките – 3,1% (2018 национално ниво.
заети), достигат 91.83% (2017
г.)
г.) от общия брой предприятия
в нефинансовия сектор,
следвани от втората група (от
10 до 49 заети).
Атрактивността на българския
Община Приморско притежава Общината притежава
туризъм се формира от
богато културно-историческо
характеристики, определени в
културно-историческо
наследство и природни условия Анализа на районите за
наследство, природни
за развитие на различни видове развитие на туризма.
ценности, разнообразни
туризъм.
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Заключения от Анализа на
регионите

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО

Взаимовръзка

пейзажи, качествени услуги и
добра свързаност/достъпност.
Обхватът на деца в
предучилищно образование е
намалял до степен, че всяко
пето дете не посещава детска
градина.
Броят на учениците в страната
намалява ежегодно. Закриват
се училища, предимно в
малките населени места.
Увеличаване на броя на
напусналите основно
образование ученици през
учебната 2018/19 г. - 13 394
ученика.
Увеличаващи се разходи в
сферата на социалното
осигуряване, подпомагане и
грижа.
Неравномерното териториално
разпределение на мрежата от
социални услуги по общини,
неподходящата материална
база.

ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА
Местата в детските градини в
община са достатъчни, за да
обхванат всички деца.

Общината е с по-добра
характеристика от
националното ниво.

Броят на учениците, учителите
и паралелките намалява през
последните години.

Общината е със сходна
характеристика с тази на
национално ниво.

За учебната 2018/19 година
броят на преждевременно
напусналите училище (до 7-ми
клас) е 9.

Общината е с по-добра
характеристика от тази на
националното ниво.

Увеличава се делът на
подпомаганите лица в
общината, както и на разходите
за тях.
Социалните услуги в общината
се предоставят на територията
на цялата община.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Общината е с подобна
характеристика на
националното ниво.

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
В национален план
електроенергийната мрежа е
добре развита и всички
населени места са
електроснабдени.
Газопроводната мрежа в
България има нужда от
доразвитие. Необходимо е и
увеличаване на дела на
газифицираните домакинства
до набелязаната цел до 30%
през 2020 г.
Нарастване на участието на
ВЕИ в енергийния баланс на
страната. В Югоизточния
регион се усвоява предимно
слънчева енергия, изградените
мощности са 36,7% от всички в
страната фотоволтаични
централи.
Често срещан е проблема с
„режим на водоснабдяване“,
който силно влошава
качеството на живот на
населението.

Електроенергийната мрежа в
общината има достатъчно
капацитет за поемане на
нуждите на общината.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.

В общината няма газопреносна
мрежа.

Общината е с по-лоша
характеристика от тази на
ниво.

Приморско има голям
потенциал за използване на
слънчева енергия.

Изводите, направени в Анализа
на районите, са валидни и за
община Приморско.

В община Приморско няма
водоснабдителен режим.

Общината е с по-добра
характеристика от
националното ниво.
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Заключения от Анализа на
регионите
Изключително високо ниво на
загуби на вода (средно около
55%)
Значително по-големи
количества образувани
отпадъци на човек в България в
сравнение с ЕС, ниска степен
на рециклиране на битовите
отпадъци.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
Загубите на вода се увеличават
постепенно през годините –
65,3% за 2019 г.
В община Приморско има
система за разделно събиране
на отпадъците.

Взаимовръзка
Общината е с по-лоша
характеристика от тази на
национално ниво.
Общината е с по-добра
характеристика от тази на
национално ниво.

ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА
На територията на община
Приморско няма значими
местни източници на емисии от
замърсители на атмосферния
въздух. Но проблемът с
отоплението на „твърдо“
гориво е характерен и за нея.
Състоянието на
повърхностните води е добро.

Национален проблем по
Общината е със същата
отношение състоянието на
характеристика като на
атмосферния въздух е
национално ниво.
замърсяването с фини прахови
частици (ФПЧ), което е сред
най-високите в ЕС. То има ясно
изразен сезонен характер.
Подобрява се качеството на
Общината е с характеристика
повърхностните води в
подобно на тази на национално
страната
ниво.
Нивата на шум в по-голямата
На територията на община
Общината е с по-добра
част от изследваните пунктове
Приморско няма значителни
характеристика от
надвишава граничните
шумови източници.
националното ниво.
стойности за съответните
населени територии.
ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Наличието на административен Общината привлича все повече Изводите, направени в Анализа
капацитет в местните власти за средства от ЕСИФ, което
на районите, са валидни и за
усвояване на средства по
показва и повишаването на
община Приморско.
оперативни програми и
капацитета ѝ.
натрупването на инвестиции с
икономически и социален
характер, подкрепени от
оперативните програми, са
важно условие за растежа на
териториалните единици.
Силна зависимост от
Проектите, които се реализират Изводите, направени в Анализа
европейските фондове и
от Общината, почиват на
на районите, не са валидни за
помощи и несъобразените с
задълбочени анализи на
община Приморско.
местния потенциал и
местните потребности и целят
характеристики приоритети и
повишаване качеството на
проекти, без задълбочен анализ живот на жителите на
на потребностите,
Приморско.
ефективността, управлението и
поддържането на изградените
обекти.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН В АНАЛИЗА НА
РЕГИОНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЩИНА ПРИМОРСКО
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Заключения от Анализа на
регионите
Проект „Регионална мрежа
Бургас“ за изграждане на
четирилентови пътища между
общинските центрове и
областния град Бургас по
направленията Бургас – ГКПП
„Малко Търново“, Бургас –
Средец, Бургас – Айтос, Бургас
– Созопол - Приморско, Бургас
–Поморие –Несебър, както и
възможности да се проектират
велоалеи и отбивки към
различните малки населени
места.
Реконструкция и изграждане на
общинската пътна мрежа,
осигуряваща и подобряваща
достъпа до местата за
предоставяне на публични
услуги, до недвижими
културни ценности и събития,
до места за рекреация и
туризъм, туристически обекти,
до производствени и бизнес
зони.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
Подобряването на пътната
инфраструктура ще подобри
достъпа до общината.
Те ще доведат до подобряване
на бизнес климата като
основна предпоставка за
привличане на инвестиции и
създаване на нови работни
места.

Взаимовръзка
Изпълнението на този проект
ще се отрази положително
върху бизнес климата и ще е
предпоставка за привличане на
нови инвеститори и създаване
на нови работни места.

Туризмът е основно движеща
икономическа дейности в
общината. Подобряването на
условията ще даде възможност
за допълнително развитие и
откриване на нови работни
места.

Формирането на силна местна
подкрепа чрез сдружения на
общини и публично-частни
партньорства ще увеличи
възможностите за устойчиво
оползотворяване на всички
потенциални туристически
ресурси в района.

Втора фаза на „Индустриален и
логистичен парк Бургас“ –
съвместен проект на Община
Бургас и Национална компания
„Индустриални зони“ (НКИЗ)
за създаване на съвременна
нова бизнес зона.

Изпълнението на този проект
ще даде възможност за
осигуряване на заетост, заради
относителната близост на двете
общини.

Изпълнението на този проект
ще се реализира чрез
активното включване на
местните органи на властта и
стопански субекти, в т.ч. нa
paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции
и пpeдпpиeмaчи, както и
целенасочена подкрепа от
страна на държавата.

Създаване на условия за
развитие на водните спортове и
свързаните с тях услуги:
яхтинг, спортен риболов,
подводно плуване, морска
археология.
Опазване, цифровизация,
социализация, експониране и
популяризиране на недвижими,
движими и нематериални
културни ценности на
територията на ЮИР.
Реставрация и консервация на
недвижими културни ценности
от архитектурното наследство в
градската среда.

Развитие на атрактивни
туристически дейности.

Развитието и предлагането на
нови услуги ще увеличи
привлекателността на
общината като туристическа
дестинация.

Община Приморско разполага
с разнообразие от недвижими
културни ценности.

Развитието на
инфраструктурата на културата
и експонирането на културното
наследство е предпоставка за
развитие на културен туризъм.

В община Приморско има
неизследвани архитектурни
обекти.

Използването на пълния
потенциал на туристическите
ресурси ще разнообрази
туристическия продукт и ще
даде възможност за
увеличаване на туристическия
сезон.
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Заключения от социалноикономическия анализа на
Взаимовръзка
ПИРО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ НА БУРГАСКИ
ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН
Развитие на семеен морски
Община Приморско има
рекреативен туризъм в
отлични предпоставки за
курортни места като Несебър
развитие на семеен морски
(Елените, Свети Влас, к.к.
туризъм.
„Слънчев бряг“), Поморие,
Бургас, Созопол (Дюни),
Приморско (Китен), Царево,
Обзор, Черноморец, Равда и
Синеморец.
Предложенията за развитие в
Развитие на къмпинговия
В община Приморско има
маркетинговата стратегия на
морски рекреативен туризъм в
действащи къмпинги.
Бургаски Туристически район
района на Созопол, Приморско
напълно съответстват на
и Царево.
заключенията от социалноРазвитие на селски (екологичен Част от територията на
икономическия анализ на
и приключенски) туризъм в
Странджа планина попада в
ПИРО.
селата на Странджа планина.
община Приморско.
Разработване, предлагане и
Община Приморско има
популяризиране на продукти,
отлични предпоставки за
допълващи основната
развитие на различни видове
продуктова специализация на
туризъм.
района - конен туризъм, селски
туризъм, вело-туризъм,
пешеходен туризъм,
исторически туризъм.
Заключения от Анализа на
регионите
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3.
ВРЪЗКА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ
ПОТЕНЦИАЛ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Ѝ
Тази част от плана идентифицира възможности за съвместни действия със съседни общини.
Две и повече съседни общини с различно големи територии, икономики и население могат да
планират заедно, да приоритизират заедно и да правят съвместни проекти на базата на
взаимния интерес. Те могат много да увеличат общо и по отделно своята значимост и
потенциал, ако си партнират. Всяка от тях има своя бранд, но обединени заедно в
целенасочени политики могат да решат много конкретни свои проблеми.
Югоизточния регион обхваща южното Черноморие и планините Странджа и Сакар.
Географското местоположение на ЮИР с широк излаз на Черно море и обслужването с един
от основните коридори на TEN-T мрежата - „Ориент/Източно-Средиземноморски“ определя
неговото геостратегическо значение. Предимство на региона е и пристанище Бургас, което е
единственото морско пристанище в страната, включено в основната TEN-T мрежа.
Геостратегическите предимства на района се допълват с дългата граница с Турция на юг.
областите Ямбол и Бургас са външни гранични сухопътни региони, т.е. разположени са по
границата между страна от ЕС и такава извън ЕС.
Възможностите за съвместни инициативи на Община Приморско със съседни общини са
принципно очертани в Националната концепция за пространствено развитие и в ИТСРЮИР.
Община Приморско граничи с 3 съседни общини – Созопол, Царево и Малко Търново. И трите
общини са интегрална част от Бургаска област. Центровете на тези общини са градове от 4-то
ниво, които имат микрорегионално значение за територията на групи общини. Тези градове
обслужват не само собствената си територия, но и тази на съседни общини, което прави ролята
и позицията им стратегическа за жизнеността на перифериите в пространствения модел на
селищната мрежа. Градовете от 4-то ниво не се очертават с възможности да играят ролята на
балансьори на областните центрове, ако не бъдат обект на специална национална политика за
малките градове в периферни селски райони, но могат да бъдат оформени като функционални
райони към съответните центрове от по-високо ниво. Случаят с община Приморско и нейният
център гр. Приморско е много специфичен, защото Приморско попада в групата на много
малките градове от 5-то ниво, а останалите три съседни общински центрове са от 4-то ниво. В
Националната концепция за пространствено развитие и в ИТСРЮИР специално са определени
като „силно стагниращи“ и за „стимулирано развитие“ групата от 4 общини „Странджа –
Сакар“ – Малко Търново (област Бургас), Болярово и Елхово (област Ямбол), Тополовград
(област Хасково). Оползотворяване на потенциала на малките населени места с характерни
природни и културни ценности и използването му като стимулатор на икономическото
развитие е една от възможностите за тяхното развитие. Акцент на политиките за регионално
развитие е засилване на връзките между градските и селските райони на всички равнища - чрез
подобряване на достъпността и възможността за работа и планиране на специфични мерки в
подкрепа на периферните и слабо населени селски райони. Това са важни мерки, които следва
да се имат предвид от всички общини при осъществяване на съвместни инициативи!
Възможности за съвместни инициативи на Община Приморско със съседни общини:
1.

МИГ Приморско - Созопол.

2.

МИРГ Приморско - Созопол - Царево.
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3.

Между общините Созопол, Малко Търново, Царево, Бургас – изграждане на мрежа от
велоалеи до различните населени места. разработването на велокарта с маршрути и
природни и културно исторически обекти.

4.

Създаване на морска връзка между община Созопол и община Царево.

5.

Разработване на онлайн каталог, съдържащ актуални програми на всички културни
събития, видовете атракции, които се предоставят и разписание на видовете транспорт.
Каталогът да предоставя информация за целия Югоизточен регион.

6.

Поради не голямата географска и транспортна отдалеченост между различните
туристически обекти и забележителности има възможност за насърчаване на
вътрешнорегионално сътрудничество за изграждане на общ продукт и маршрути.

7.

Развитие на ловен туризъм с община Малко Търново. Двете общини разполагат с горски
ресурси, които са предпоставки за развитие на ловен туризъм.

8.

Развитие на селски туризъм съвместно община Царево.

9.

Общините Созопол, Приморско и Царево имат действаща Регионална система за
управление на отпадъците - регионалната програма обхваща управлението на отпадъците
на съответните общини.

10. В Актуализацията на НКПР (2019) е възприето като крайбрежни да се определят само 14те общини с пряк излаз на морето. Именно те съдържат контактната зона „суша – море“,
предмет на изследване и на Морския пространствен план (2020 г.). В ЮИР тези общини
са 6 - Бургас, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево. Това им дава възможности
за съвместни инициативи в черноморското икономическо сътрудничество и развитието на
„синя икономика“.
11. Един от сериозните инструменти за насърчаване социално-икономическото развитие на
граничните райони е трансграничното сътрудничество. Досегашният опит с анализ за
напредъка и пречките пред реализацията и натрупаните знания за корекции и повишаване
адекватността на мерките спрямо контекста и търсените резултати, води не само до
повишаване ефективността и ефикасността на мерките, но и до промяна в отношението на
гражданите и институциите към проблемите и политиките за тяхното решаване. До сега
прилаганите мерки, а и по-нови ще бъдат насочени към:
- повишаване информираността на населението и изграждане на доверие, чрез
реализиране на пилотни проекти, насочени към решаването на проблеми с голяма
обществена значимост;
- привличане към участие в процеса на планиране и реализация на повече заинтересовани
страни, чрез политики за решаване на важни за тях проблеми;
- проучване и разработване на обща визия за трансграничния регион с дългосрочна
перспектива, с използване на инструменти и практики за широко обществено участие
и като се вземат предвид специфичните предизвикателства на границите с трети страни;
- инвестиране в съвместна адаптация и смекчаване на изменението на климата, със силен
акцент върху устойчиви и екологични мерки;
- планиране и реализиране на съвместни действия за опазване на природата и
биологичното разнообразие;
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- подпомагане на съвместни трансгранични действия за подобряване на процента на
рециклиране и насърчаване на прехода към кръгова икономика, включително
изграждане на капацитет на заинтересованите страни, кампании за повишаване на
осведомеността за насърчаване на устойчиви практики и поведение;
- разработване на електронно управление на регионално и местно равнище (ключово
действие, произтичащо от Съобщението за граничните препятствия).
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4. СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ
SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието на
вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходяща
стратегия за постигане на целите на развитието на базата на предложения по-горе социалноикономически анализ на територията. Използвана е общата матрица за този вид анализ,
отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори
(възможности и заплахи). В SWOT-анализа са представени изводите и препоръките, които са
произлезли от аналитичната част на ПИРО.

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Природогеографска характеристика

Природогеографска характеристика



Благоприятно местоположение – граничи с
Черно море;





Благоприятен климат;



Плодородни почви;



Чисти водни ресурси;



Благоприятни природни условия за
развитие на селско стопанство и туризъм.

Население

Население



Механичният прираст е положителен;



Отрицателни естествен прираст;



Населението в трудоспособна възраст е
относително постоянно;



Намаляване на населението в под
трудоспособна възраст.



Увеличаване на населението в селата.

История и културно наследство

История и културно наследство





Липса на реклама за туристическия
потенциал, който притежава общината,
освен морския туризъм;



Липса на достатъчно финансови средства и
възможности за реализиране на проекти за
технологично обновление на читалищата.

Наличие на археологически и
архитектурни обекти на културното
наследство от различни исторически
периоди;



Богат културен календар;



Добре изградена мрежа от читалища с
традиции, разнообразна дейност, с
изградени читалищни библиотеки.

Инфраструктурно развитие

Инфраструктурно развитие





Липса на жп линия;



Загуби на вода по водопроводната мрежа;



Ниска степен на изграденост на
канализационна мрежа в селата;



Липса на газопровод на територията на
общината.

През общината преминава Републикански
път II-99 (Бургас-Маринка) – Созопол –
Приморско – Царево – Малко Търново;



Наличие на рибарско пристанище;



Наличие на летателна площадка;



Достъпност между отделните населени
места.

Икономика

Икономика



Увеличаване на произведена продукция;



Намаляване ПЧИ;



Увеличаване на броя на нефинансовите
предприятия;



Намаляване на РДМА;
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Силно развита туристическа функция на
крайбрежието;



Развит туристически отрасъл;



Предпоставки за развитие на горско
стопанство;



Развитие на аграрния сектор.



Сезонен туризъм – през летните месеци.

Пазар на труда

Пазар на труда



Броят на хората в трудоспособна възраст е
постоянен;



Намаляване на хората в под трудоспособна
възраст;



Намаляване на безработицата;





Производителността на труд на 1 човек се
повишава;

Недостиг на квалифицирани кадри през
летния сезон;



По-ниска средната годишна работна заплата
от национално и областно ниво.



Средната годишна работна заплата
нараства със същия темп като на
национално и областно ниво.

Социална сфера и човешки ресурси

Социална сфера и човешки ресурси



Изграден административен капацитет;



Липса на професионална гимназия;



Развити социални услуги;





Малък дял на напусналите образователната
система.

Намаляване на броя на учениците и
учителите;



Нарастване на потребителите и разходите за
социални услуги.

Екологично състояние

Екологично състояние



Съхранена природна среда с характерни
ландшафтни качества;



Умерено екологично състояние на морската
вода;



Добро екологично състояние на
повърхностните води;



Най-сериозен замърсител е битовото
отопление;



Добро екологично състояние на
подземните води;



Липса на ПСОВ за всички населени места.



Регионална система за управление на
отпадъците;



Много добро състояние на радиационната
обстановка.

ВЪЗМОЖНОСТИ


Въвеждане на по-ефективни производства
на базата на „кръгова икономика“ и
иновации;



Намаляване загубите на вода;



Добри предпоставки за използване на ВЕИ;



Използване на възможностите на
летателната площадка;



Активно участие в Черноморско
икономическо сътрудничество;

ЗАПЛАХИ


Демографски спад и застаряване на
населението в значителни части от
общината, особено интензивно в
периферните части на общината;



Компрометиране на природнорекреационния ресурс и качествата и
устойчивостта на околната среда на
крайбрежието вследствие на прекомерно
туристическо натоварване на крайбрежната
ивица;
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Използване на защитените зони и
територии за алтернативен туризъм, щадящ
околната среда;



Подобряване на туристическото предлагане 
чрез съчетаване на морския туризъм с
туристически дейности във вътрешността
на региона - ловен, селски, еко, вело-,
конен, културен, познавателен туризъм и
др.;

Реклама на общината чрез Единната
система за туристическа информация

(ЕСТИ):





o „Регистър на туристическите фестивали и

събития“
http://rta.tourism.government.bg/TFRegister

.aspx

o „Регистър на туристическите атракции“ http://rta.tourism.government.bg/TARegiste
r.aspx


Възможност за сътрудничество и
съвместни проекти между общинската
администрация, гражданските организации
и заинтересовани страни;



Използване на експертния капацитет на
общинските служители за реализацията на
проекти;



Изпълнение на различни видове проекти,
вкл. по сложност, позволяващи ускорена
реализация на проекти в новия програмен
период;



Реализиране на съвместни проекти със
съседни общини;



Реализиране на публично-частни
партньорства;



Привличане на млади хора, които могат да
работят от вкъщи през интернет.

Поява на рискове от непредвидими
природни и обществено-политически
събития;
Продължаване на негативните тенденции,
свързани с изменение на климата – риск от
засушаване, ветрова ерозия, морска абразия
и ново активизиране на свлачищната
дейност;
Високи изисквания за кредитиране на
бизнеса;
Липса на проектно финансиране за
социалните услуги;
Незадоволително състояние на материалнотехническата база на читалищата.
Тенденция за намаляване на дейността на
съществуващи граждански организации
(НПО).
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5.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

5.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ
ПРИНЦИПИ
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ

ПРИ

ФОРМУЛИРАНЕТО

НА

Структурата на стратегическата част ПИРО Приморско съответства на изискванията на
„Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на
община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и не противоречи на постановките на
Закона за регионално развитие за съдържанието на плановете за интегрирано развитие на
община, както и на основните законови актове в сферите за устройство на територията,
опазване на околната среда и културното наследство. Стратегията е съобразена с действащата
нормативна уредба на национално, регионално и местно ниво и с постановките на кохезионна
политика на ЕС за периода 2021-2027 г. По същество тя представлява интегрална част от
пакета стратегически и планови документи, характеризиращи социално-икономическото и
пространствено развитие на страната, региона и общината в перспектива до 2027 г.
Целите и приоритетите на настоящия план за развитие са съобразени с изискването за
съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и
регионално ниво. Те са плод на съзнателно прилагане на основния принцип в планирането
„Мисли глобално – действай локално“. Практически това означава намиране на рационални
решения на общинско ниво в подкрепа на 17-те глобални цели на устойчивото развитие,
формулирани в документа „Дневен ред 2030“. В рамките на Европейския съюз Документът за
размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ очертава рамката за планиране на развитието от
националните, регионалните и местните власти на страните членки. Този документ пренася в
следващия планов период основните постановки на действащите сега Стратегия „Европа
2020“, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г.,
като ги адаптира към бързо променящите се реалности.
Визията, целите, приоритетите и мерките на стратегическата част на ПИРО Приморско са
хармонизирани с предвижданията на НСРР (2012-2022) и АНКПР (2013-2025), както и с
Националната програма за развитие „България 2030“ и секторните стратегии в страната. ПИРО
се рамкира от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за
периода 2021-2027 (ИТСР). В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на
населените места към подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции
към интегрирани териториални инвестиции. Достойнство на настоящия документ е, че той
отчита и доразвива успешните начинания на ОПР Приморско (2014-2020) и насочва усилията
и ресурсите в посока към надграждане на успешните инициативи и преодоляване на
негативните тенденции в социално-икономическото, културното и пространственото развитие
на общината.
Стратегията на настоящия ПИРО е изградена съобразно утвърдените теоретични модели и
съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие.
Приложено е съчетание от няколко основни принципа:
Публичност. Стратегията е формулирана съвместно с множество представители на община
Приморско, чрез проведените анкетно проучване и публично обсъждане на плана.
Съгласуваност. ПИРО на Приморско успешно заема своето място сред системата за
планиране в ЕС и България, като съответства, интерпретира и конкретизира предложенията на
документите от по-високо ниво.
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Съсредоточеност. Приоритетните области от стратегията позволяват ясен фокус на усилията
и ресурсите в оптимален брой допълващи се направления за общинското развитие.
Обвързаност. Използван е съвременният интегриран подход за планиране, като отделните
дейности са обвързани помежду си и съвместно подобряват определени аспекти от
общинското развитие.
Аргументираност. Структурирането и съдържанието на стратегията се основава на
закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и синтезираните
резултати от проведения анализ.
Оперативност. Стратегията завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни дефиниции
дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на мотивирани проекти
през следващите седем години.
Фигура 48.

Структура на стратегическата част на ПИРО Приморско

Източник: Авторски колектив ПИРО Приморско 2020 г.®

5.2.

ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА

Визията за развитието на общината до 2027 г. отразява кратко и ясно представата на жителите
на община Приморско за желаното състояние на икономиката, физическата среда и
обществените отношения. Тя е формулирана в резултат на широка обществена дискусия със
заинтересованите страни, резултатите от допитването на населението и цялата местна
общественост. По този начин в нея се отразяват точно действителните потребности на хората
за развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и тяхното желание за
пространствена и естетическа промяна в жизнената среда. Добре формулираната визия
очертава стратегическите цели и приоритети на ПИРО и по този начин аргументира избора на
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зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на
вложените средства и устойчиви ползи за обществото.
5.3.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община Приморско към
2027 г. и определя насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за
неговото изпълнение:
ОБЩИНА ПРИМОРСКО – ПРИВЛЕКАТЕЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ,
ПРЕДПОЧИТАНО МЯСТО ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН БИЗНЕС,
ЕКОЛОГИЧНО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО С БЛАГОУСТРОЕНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА
5.4.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

В настоящата разработка се отчита разбирането, че стратегията (цялостната философия) на
ПИРО Приморско следва да бъде в съответствие с документите, които имат отношение към
този тип планове за териториално и урбанистично развитие. Такива са:


Лайпцигската харта за устойчивите европейски градове;



Декларацията от Толедо;



Териториалния дневен ред на ЕС 2030;



Действащи стратегически и планови документи на различно териториално ниво за
настоящия планов период 2014-2020 г.;



Нови (приети и в проект) стратегически документи за следващия планов период - 20212027 г., а именно: Документът за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“;
Актуализираната концепция за пространствено развитие до 2025 г., Обща стратегическа
рамка на ЕС – Петте цели за Европа; Новата кохезионна политика до 2027 г.; Новите
регламенти и бюджетът за този период. Непосредствено и пряко въздействие ще окаже
рамката, зададена от ИТСР на Югоизточен регион за периода от 2021 до 2027 г.

В контекста на тези стратегически документи и изисквания, Стратегията на ПИРО Приморско
е свързана с идеята да се координират всички действия и възможни ресурси – финансови (с
капиталов и др. характер), материални, строителни, човешки, организационни и др. за
постигане на целите и задачите на плана, а именно – адаптиране на жизнената среда към
възможностите за благоприятни условия за живот и трудова дейност.
Стратегията на ПИРО Приморско се базира на:


Използване на резултатите от целевия и проблемен анализ;



Резултатите от анкетното проучване сред местните заинтересовани страни;



Прилагане на определените на основата на визията и на стратегическите цели и приоритети
в развитието на община Приморско потребности за добре (с високо качество, базирано на
интеграция на функциите) обособени териториални зони за прилагане на интегрирани
териториални инвестиции;



Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансовокапиталовия и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми, свързани с
подобряване на градската среда, както в определените зони за въздействие, така и в цялата
територия на общината и на град Приморско.
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Фигура 49.

Актуална схема на регионалното и пространствено планиране

Източник: Авторски колектив ПИРО Приморско 2021 г.®

При формулирането на целите на плана са съблюдавани следните основни принципи:


Отчитане на ситуационна характеристика и оценка, свързани с: формулиране на изводи и
предлагане на възможности за решаване на проблеми в резултат от целеви и проблемен
анализ на състоянието и потенциалите на община Приморско;



Формулиране на реалистични цели и необходими действия за прилагане на интегрирани
териториални инвестиции и определяне на водещите функции и необходимостта от
последваща реализация на проекти и програми за развитие и обновяване на физическата
среда;



Интегриране на всички възможни ресурси (с публичен и частен характер) за реализация на
проектите и програмите – предмет на ПИРО Приморско при отчитане интересите на
всички заинтересовани страни;



Постигане на синергичен ефект от всички действащи, новопредлагани и др. инструменти
(документи със стратегически и планов характер, конкретни проекти и др.), водещи до
качествено ново урбанистично развитие както на отделните зони на въздействие, така и на
цялата територия на община Приморско.

112

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ВИСОКА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Първата цел акцентира върху активиране на местния потенциал за постигане на устойчиво
развитие и конкурентоспособност на местната икономика. Създаване и развитие на малки и
средни предприятия в сферите на леката промишленост, селското стопанство, услугите и
туризма. Усъвършенстване на утвърдените икономически сектори за общината - туризма и
услугите. Предвижда се разработването на успешни модели на партньорство за интегрирани
териториални инвестиции между общините, науката и бизнеса за техни съвместни инициативи
и особено за приложение на иновации.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: РАЗВИТ ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, КАЧЕСТВЕНИ И
ЕФЕКТИВНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Фокусът на втората стратегическа цел на ПИРО Приморско е поставен върху комплексното
развитие на социалната среда. Залагането на така формулираната стратегическа цел в областта
на развитието на човешкия капитал се обосновава с необходимостта от решаване на
констатираните, продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие.
Мерките следва да са ориентирани към разширяване на достъпа до качествено образование;
постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на
труда; създаване на условия за качествена заетост, гарантираща социално включване;
подобрен достъп до здравеопазване; осигуряване на по-добър здравен статус на населението,
подкрепа за развитие на културни дейности, спорт и отдих.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО
Достъпът до териториите е не само основна политика на Европейския съюз, но и допринася за
комплексното социално-икономическо развитие. Транспортната и дигиталната инфраструктура са
факторите, които спомагат за отключване на специфичните потенциали на регионите и
увеличаване на конкурентните им предимства. От друга страна те водят до повишаване на
териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможност за осигуряване на
равен достъп на всички жители, независимо от тяхното местожителство, до икономически и
социални функции и услуги.
Община Приморско разполага с разнообразно културно и историческо наследство, намиращо се в
запазена природна среда и това наследство следва да се опазва и използва щадящо за реклама на
общината и разширяване на туристическото предлагане.
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5.5.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Приоритет 1: Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и опазване на
околната среда
Устойчивото развитие и достъпът до териториите е не само основна политика на Европейския
съюз, но и допринася за комплексното социално-икономическо развитие на местно ниво. Така
формулирания приоритет ще допринесе за социалното благополучие и икономическото
развитие на територията на общината.
Първостепенно значение в набелязването на конкретни мерки в тази приоритетна област има
подобряването на местната транспортна инфраструктура, която е основен фактор за
осъществяване на процесите на развитие между градовете и селата и постигане на
териториална свързаност. Други съществени фактори са: подобряване на условията на
жизнената среда - като подобряване на водоснабдяването, отвеждането на отпадните води и
тяхното пречистване, подобряване на чистотата на въздуха, намаляване на шума, осигуряване
на повече зелени зони и възможности за почивка и рекреация.
Приоритетът ще се реализира чрез следните мерки:
Мярка 1.1. Рехабилитация и обновяване на общинската пътна и улична инфраструктури
Мярка 1.2. Подобряване на водопроводната и канализационната мрежи
Мярка 1.3. Благоустрояване на публични пространства и терени за отдих
Мярка 1.4. Изграждане, рехабилитация и преустройство на пристанищни и
брегоукрепителни съоръжения
Мярка 1.5. Интегрирано развитие на транспортната инфраструктура
Мярка 1.6. Опазване на околната среда и изграждане на екологична култура за устойчиво
развитие на общината и инвестиционна привлекателност

Приоритет 2: Икономически просперитет чрез оползотворяване на местния потенциал
Постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа за развитие на
конкурентоспособна икономика има ключова роля при създаването на условия за подобряване
качеството и стандарта на живот на населението в общината.
Документът за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ дефинира предизвикателства,
които трябва да намерят решение във всички страни на Европейския съюз:




кръгова икономика;
енергетика, сгради и мобилност, ориентирани към бъдещето;
екологично производство на храни – от полето до трапезата.

Основната политика на Европа с хоризонт 2030 г. е кръговата икономика, която предвижда
предотвратяване генерирането на отпадъци, еко проектирането, повторната им употреба и
други подобни мерки, които могат да доведат до нетни икономии за предприятията в ЕС в
размер на 600 милиарда евро или 8% от годишния им оборот, като в същото време намалят
общите годишни емисии на парникови газове с от 2 до 4%.
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Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум
отпадъците, модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На
практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване,
поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Тя се реализира чрез:



използване на генерираните отпадъци като ресурс за производство на нови продукти, като
по този начин се създават нови работни места и се опазва околната среда;
въвеждане на препоръчителни технологии за преработка на вложените материали в
произвежданите изделия още при фаза тяхното проектиране.

На 11 март 2020 г. Европейската комисия прие нов план за действие за кръговата икономика един от основните градивни елементи на Европейския зелен пакт, новата европейска програма
за устойчив растеж. Предлагайки мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите,
новият план за действие има за цел да подготви нашата икономика за екологосъобразно
бъдеще, да укрепи конкурентоспособността ни, като същевременно защитава околната среда
и предоставя нови права на потребителите.
Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи
проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността.
Потребителите ще получат достъп до по-устойчиви и икономични продукти.
Ключовите действия в този контекст са подкрепа за нови инвестиции с повишена ефективност,
установяване на иновационния подход във всички сектори на икономиката, подобряване на
инвестиционната среда и привличане на стратегически инвеститори, адаптиране на
националната и регионалната политики към нуждите и специфичните местни условия за МСП
и създаването на мрежи и инфраструктури, базирани на иновации и технологии, поддържане
на ефективен регионален и местен пазар на труда.
Мярка 2.1. Развитие на интелигентно и устойчиво селско стопанство чрез внедряване на
нови технологии за повишаване на добивите
Мярка 2.2. Насърчаване на предприемачеството и развитие на икономически дейности в
нови МСП за максимално оползотворяване на продукцията от сектора на селското
стопанство, вкл. аквакултурите, търговията и туризма
Мярка 2.3. Подобряване на съществуващия местен микро и малък бизнес чрез
стимулиране на кръговата икономика
Мярка 2.4. Урегулиране на подходящи терени за чисти производства, свързани с основния
бизнес на населението – туризъм, преработка на селскостопанска продукция, преработка
на риба, малки предприятия за услуги, малки предприятия за преработка на дървесина и
др.

Приоритет 3: Осигуряване на равен достъп до качествено образование, здравеопазване
и социални услуги
Приоритетните дейности произтичат от заключенията на SWOT анализа. Те са ориентирани
към използване на силните страни и преодоляване на слабите за разширяване на достъпа до
качествено образование; постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо
промените в пазара на труда; изграждане на адекватна инфраструктура за образование,
здравеопазване и социални дейности, спорт и административно обслужване.
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Приоритетът ще се реализира чрез следните мерки:
Мярка 3.1. Подобряване на образованието, спорта и младежките дейности и тяхната
инфраструктура
Мярка 3.2. Подобряване на здравното обслужване, социалните дейности и свързаната
инфраструктура
Мярка 3.3. Интегрирани дейности за повишаване на икономическата активност и
заетостта
Приоритет 4: Устойчиво развитие на туризма и културните дейности
Разнообразяването на туристическия продукт със специфични видове туризъм и с активно
включване на туристическите ресурси на хинтерланда ще допринесе за преодоляване на
изразената сезонност на рекреативния морски туризъм.
Дейностите ще бъдат насочени към прилагане на мерки за диверсифициране на
туристическите дейности на брега на морето и в близкия му хинтерланд с подводни спортове,
селски, приключенски, ловен, аграрен и други видове туризъм. В по-далечния хинтерланд
разнообразяването на туристическото предлагане ще се опира най-вече на богатото културно
наследство и развитието на познавателен туризъм, подкрепен и от други рекреационнотуристически дейности в територията на по-отдалечените от брега населени места.
Приоритетът ще се реализира чрез следните мерки:
Мярка 4.1. Рекламиране и популяризиране на територията
Мярка 4.2. Реконструиране и обновяване на обществени сгради и обекти с историческо и
културно значение
Мярка 4.3. Създаване на нови туристически обекти, услуги и дейности
Мярка 4.4. Развитие и поддържане на културни събития

Приоритет 5: Добро управление съвместно със заинтересованите страни и гражданите
Този приоритет обединява осъществяването на общинските политики с предприемането на
мерки за усъвършенстване на управлението, основано на принципите на откритостта,
участието, отчетността и ефективността. Това включва интегрирано планиране, ефективно и
ефикасно разпределение на публичните ресурси, обмен на информация, сътрудничество и
зачитане на взаимните интереси на всички заинтересовани страни. Прякото участие,
ангажираността и овластяването на жителите на общината ще повиши тяхната подкрепа при
осъществяването на тези политики. Акцентът е в създаването на организационни
предпоставки и механизми за комплексно и интегрирано планиране на конкретните дейности.
Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и предоставяне
на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна бизнес-среда и
икономически растеж. Като водещи фактори за конкурентоспособност и растеж, върху които
са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство, откритото управление,
оптимизираната работа, добре подготвената администрация, междуинституционалното,
междуобщинското и международното сътрудничество, както и гражданското участие.
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Приоритетът ще се реализира чрез следните мерки:
Мярка 5.1. Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса,
междуобщински и международни сътрудничества и партньорства за решаване на общи
проблеми
Мярка 5.2. Внедряване на добри практики в областта на управлението,
информационното обезпечаване и дигитализация на административните услуги
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6.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПРИМОРСКО

6.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Туризмът е важна стопанска дейност със значително влияние върху икономическия растеж и
трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение към качеството на живот на
местното население и гостите на дестинацията като отразява отношението към културноисторическото и природно наследство, към традициите, обичаите и съвременната култура. На
ниво дестинация, туризмът играе основна роля за изграждането и утвърждаването на
положителен имидж на общината.
Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за
реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва настоящият
раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва
да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни
видове туризъм.
Община Приморско е част от туристически район „Бургаско Черноморие“, което включва
общо 13 общини. Бургаски Черноморски туристически регион е с основна специализация
морски и културен туризъм и разширена специализация морски рекреативен туризъм, всички
видове културен туризъм, приключенски и екотуризъм, всички видове здравен туризъм,
селски туризъм и религиозен и поклоннически туризъм.
Фигура 50.

Туристическо райониране на България

Източник: Концепция за туристическо райониране на България
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Основната насока на развитие на общината е усъвършенстване на туристическата дейност,
удължаване на туристическия сезон, популяризиране на туристически забележителности и
атракции, дигитализиране на услуги и културно наследство, комуникационна и маркетингова
политика на областите, подобряване на техническа база и инфраструктура и др.
В общината се развива основно морски туризъм, но активното налагане, подпомагане и
рекламиране на алтернативните видове туризъм ще позволи на общината да предложи
завършен туристически продукт, който да осигури на потребителите удовлетворяващо и
запомнящо се туристическо преживяване.
6.2. ЦЕЛИ
Основната цел е развитието на туризма за постигане на конкурентоспособност и развитие на
местната икономика, чрез използване на разполагаемите ресурси.
Набелязване на стратегически насоки за разработване, опазване и управление на културното
(и природно) наследство като уникален ресурс за приоритетно развитие на културния и близки
форми на специализиран туризъм на територията на общината.
От съществено значение за просперитета на туризма е развитието и обогатяването на връзките
на крайбрежието с вътрешността на територията, притежаваща безспорен потенциал, както от
материално, недвижимо, така и от нематериално културно наследство. Този подход ще създаде
по-разнообразен и по-богат туристически продукт и ще повиши атрактивността на ресора за
привличане на повече инвестиции.
6.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Излазът на община Приморско на Черно море е основен фактор за обуславянето на морския
туризъм. Туризмът в общината се развива едностранно само по крайбрежието. Материалната
база е локализирана в крайбрежните населени места.
Културно-историческото наследство на общината е значим ресурс за устойчивото ѝ развитие.
Уникалността на тази територия се определя от хармоничната симбиоза между ценните
недвижими културни паметници и природната среда.
Община Приморско разполага със следните туристическите ресурси:
Тракийска крепост „Малкото кале“. Крепостта е обитавана от траките през периода ХІ-І в.
пр. н. е. Заема площ от 4 дка, като крепостната стена следва релефа на терена и включва в
структурата си няколко големи скални образувания. Градежът е от ломен камък на суха фуга
а на места употребените с по-голям размер камъни наподобяват т. нар. циклопски градеж,
характерен за укрепленията от периода на микенската култура. Стената е с дебелина до 2,5 м.
Входът е от югозападната страна през естествен скален процеп. Югозападно в непосредствена
близост с крепостта е разположен некрополът.
Крепост „Урдовиза“ - разположена на полуостров Урдовиза, Китен. Полуостровът е бил
обитаван още през V-ІV в. пр. Хр. Крепостната стена е била изградена по времето на
император Анастасий І (492-518) в характерния за това време opus mixtum – пет редов тухлен
пояс със спойка от хидрофобен хоросан (пълнеж от счукана керамика) се редува с каменна
зидария през 1-1,5 м. височина. Крепостта е обхващала по всяка вероятност целия полуостров,
но до сега е проучена само западната ѝ част с кули, стълба и протейхизма. Обектът е с голям
потенциал за развитие на културен туризъм след цялостното му разкриване и проучване.
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Физическото състояние на разкритите части е задоволително. Достъпът и инфраструктурната
осигуреност са на ниво, а разположението му на трасето на културно-историческия маршрут
Via Pontika го определя като основен акцент в археологическото наследство на община
Приморско и забележителен туристически обект от българското черноморско крайбрежие
като цяло.
Антично и средновековно българско селище – разположено на 1,5 км югозападно от Китен,
на десния бряг на р. Куру чешме (Суха чешма). Обектът не е обозначен и достъпен.
Крепост „Вълчаново кале“ – разположена на 5 км северно от гр. Приморско. Обектът не е
проучван, извършвани са само археологически наблюдения и е събиран материал от
повърхността. В Бургаския музей се пазят две миниатюрни глинени съдчета от ранно
желязната епоха, открити от пещерняци между скалите на скалното образувание „Лъвската
глава“. Материалите от крепостта датират от ранната желязна епоха, античността и
средновековието. Може да се предположи, че построената вероятно в доримската епоха
крепост е съществувала до османското нашествие.
Крепостта е разположена на връх с височина около 100 м, известен с името Вълчаново кале,
на 2 км от устието на р. Ропотамо. Реката от устието до крепостта, чиито западни подстъпи
умива, е широка 60-80 м и дълбока 8-9 м, т. е. достъпна за сравнително големи кораби. В
същото време дълбокият и тесен залив Св. Параскева достига почти до противоположния
източен край на крепостта. Покрай Вълчаново кале минава античния каменен крайбрежен път
и точно под крепостта той пресича реката по единствения брод, нарече с турското име
„калдъръм гечит“. Крепостта е имала изключително важно стратегическо разположение.
Запазената сега крепостна стена следва очертанията на платото на върха и заема площ от около
30 000 м². Градежът ѝ от ломен камък без спойка у нас обикновено се датира в предримската
епоха. Във вътрешността на крепостта се забелязват следи от зидове на постройки с
правоъгълна форма. От повърхността е събрано изобилно количество керамика, значителна
част от която произхожда от ранното средновековие, и фрагменти от съдове със сграфито
украса, характерна за XIII-XIV век.
Долмен „Змейова къща“ – разположен на 4 км северно от гр. Приморско. Долменът попада
в границите на природната забележителност „Калето-Змейова къща“, като част от буферната
зона на резерват „Ропотамо“. Той е чувствително повреден от иманяри. Няма обозначения и
средата му е необлагородена.
Църква „Св. Троица“ в с. Ново Паничарево. Построена през 1881г, притежава изключително
редки икони, заради което е обявена за художествена културна ценност.
Църква „Успение Богородично“ в с. Ясна поляна – архитектурно-строителна и
художествено културна ценност.
Тракийско светилище „Беглик таш“ - разположено на платото на Маслен нос, то е
образувано от огромни гладки камъни и е най- старото намерено досега тракийско мегалитно
светилище по нашето Черноморие и Югоизточна Тракия. Използвано е от края на бронзовата
епоха (ХІІІ в. пр. Хр.) до заселването на първите християни по тези земи. Големите скали,
някои от които с височина до 9 м., са частично обработени от човешка ръка. Мястото е било
обожествявано от древните траки, които са носели дарове за боговете, извършвали са ритуали
и са го превърнали в светилище.
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Резерват „Ропотамо“, който се намира на територията на община Приморско и община
Созопол. Резерватът е по-популярен със старото си име – Водните лилии. Обявен е през 1962
г. с цел опазване на голямо естествено находище на бяла водна лилия, жълта водна лилия/роза
(бърдуче), блатно кокиче и ясенова гора с типичен лонгозен характер. През 1999 г. става
поддържан резерват. Площта на поддържания резерват е 13,6 ха, като той обхваща част от
старото корито на река Ропотамо. Пътят за блатото Вельов вир минава под сенчест тунел от
дървета и увивни растения. Влиза се по специално направен дървен мост. Пешеходният достъп
до резервата е един от утвърдените със Заповед на МОСВ туристически маршрути в района на
резерват „Ропотамо“. Пътеката е отклонение на основния път Бургас – Приморско, малко
преди моста на река Ропотамо.
Язовир „Ясна поляна“ се намира край село Ясна поляна. Построен е през 1973 г. и е изграден
по поречието на река Дяволска. Богат е на бял толстолоб, каракуда, костур, пъстър толстолоб,
слънчева риба, сом, уклей, шаран.
Село Ясна поляна се намира на 10 км от морския бряг на склоновете на Странджа планина.
Заобиколено е от безкрайни гори от дъб, бор и цер. Околната природа е напълно непокътната
от времето, когато българските последователи на Толстой са я избрали за своя колония и
бъдещ духовен център. Ясна поляна е подходящо място за селски туризъм.
Село Писменово предлага чиста природа, екологично чисти продукти, произведени от местни
стопани. В близост е местността „Студентска вода“ до която води черен път. Мястото е
подходящо за пикници - има изграден масивен заслон, маси, пейки, камина и питейна вода от
чешма с ледена изворна вода.
Странджа планина е една от най-богатите на животински видове в България, което
предоставя възможността за развитие на ловен туризъм от български и чуждестранни туристи.
На територията на община Приморско има и други недвижими културни ценности, които все
още не са проучвани. От извършвани теренни обхождания, огледи и проучвания е установено
наличието на множество археологически обекти с признаци на културни ценности, за които
не са започнати процедури за регистрирането им съгласно ЗКН. Някои от тях са:
Църква „Св. Параскева“ – на брега на самия плаж на залива Св. Параскева стоят стените на
кръстокуполната църква, чието построяване от камък и хоросан се отнася към X-XI в.
Крепост Маслен нос (Зейтинборунското кале, Еля, Тера, Сира). Още в най-старите морски
карти между Созопол и Урдовиза се нанася понякога пристанище Лалеа. Сигурно това е
деформираното име на Еля, местното име на Маслен нос (Зейтин борун). С това име
пристанището е споменато и в един гръцкоезичен препис на венециански портулан от XIV век.
Крепостта не е проучвана. Тук са извършвани само огледи, като последният е направен с
LiDAR. Крепостната стена прегражда носа в най-тясната част, следи от стени по бреговете на
носа не са забелязани. Те или са свлечени от ерозията, или брегът, който е висок и отвесен не
е бил укрепен. Засега оттук липсват датиращи материали, но оловните щокове и
средновековната керамика, открити в пристанището, свидетелстват, че крепостта е била
обитавана през античността, ранното и късното средновековие. В подветрената акватория до
носа са открити десетки котви и много фрагменти от амфори - едно свидетелство за особено
интензивното използване на пристанищния басейн.
Пристанище Ватрухи (или Ватерухи) се намира в залива Ватрухи (Жабата) северно от н.
Коракя (Гарванът). При него са провеждани само подводни археологически наблюдения.
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Заливът е използван за убежище на кораби през античността и средновековието. Открити са
каменни котви, оловни щокове, средновековни и съвременни железни котви.
Пристанище Херсонесос (или Тера, Ориоспотамо, Падама, Св. Димитър) - пред устието
на р. Ропотамо. Ая Димитрий (при устието на Ропотамо) се среща в османотурски документ
от 1493 г. Останки и следи от голямото многовековно пристанище, което се е намирало точно
пред устието на р. Ропотамо се откриват по цялото протежение на мислената права от края на
моста пред устието до края на скалите в морето, т.е. най-вдадената част на н. „Св. Димитър“.
Цялото пространство около тази мислена ос е изпълнено с находки.
Освен изброените по-горе забележителни археологически обекти, територията на общината е
осеяна с множество мегалитни паметници, описани още от Карел Шкорпил (1925 г.), както
и тракийски и елинистични некрополи, частично проучени и локализирани.
Територията на общината е наситена с археологически културни ценности. Естествено и покъсните исторически периоди са представени от възрожденските жилищни сгради и някои
църкви в селата във вътрешността. Недвижимото културно наследство като цяло притежава
безспорно голям потенциал за развитие на културно-познавателен, конгресен и научен
туризъм. Особено големи са очакванията от бъдещите подводни археологически експедиции
и редовните, последователни, планирани сухоземни археологически проучвания на вече
разкрити и идентифицирани обекти (Урдовиза, Вълчаново кале, крепостта на Маслен нос и
др.)
Културно-историческото наследство на общината е обогатено от местни традиции и обичаи,
които съставляват нематериалното културно наследство на региона, както и от съвременни
утвърдени културни прояви, които допълват и разнообразяват културния календар на
общината.
В община Приморско, освен благоприятния климат, културно-историческите обекти и
природни ресурси, се предлагат и различни видове туристически атракции, като:
делтапланеризъм, разходка и пикник с яхта, фестивал на екстремните спортове, аквапарк,
разходка с лодка по р. Ропотамо, дайвинг, водни ски, водни колела, сърф и др.

Програмата за развитие на туризма в община Приморско е интегрирана изцяло в общата
Програма за реализация на ПИРО Приморско, като в отделна колона „Програма за
туризъм***“ са отбелязани с „ДА“ проектите и дейностите, които допринасят за
развитието на туризма в общината. Същите не са отделяни в самостоятелен
раздел/таблица, тъй като би се получило голямо дублиране на проекти и дейности.
Почти всеки проект/дейност от Програмата за реализация на ПИРО Приморско има
комплексен характер и допринася за едновременното постигане на различни цели –
икономически, социални, екологични и т.н.
Изведен е и отделен приоритет, който е насочен само към развитието на туризма в
общината.
Реализирането на мерките трябва да допринесе за повишаване броя на туристите,
посетили община Приморско и тяхната удовлетвореност.
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7.
ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ
И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА
И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и участието
на населението на община Приморско, структурите на гражданското общество и бизнеса,
развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите страни
за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за
партньорство и осигуряване на информация и публичност. Едновременно с това дейностите
по изпълнение на Стратегията са насочени към утвърждаване на ролята на община Приморско
като активна страна в провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за
нейното прозрачно управление.
Съгласно Методическите указания на разработване и прилагане на Планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап на изготвянето на
ПИРО Приморско се разработи Комуникационна стратегия. В нея са описани всички
идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са подходящи инструменти за
комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за осигуряване на публичност и
прозрачност относно ПИРО, включително събиране на идеи за мерки, проекти и инициативи
за реализация в общината.
В процеса на разработване на ПИРО и предвид извънредната ситуация, породена от
глобалната пандемия на COVID-19, съгласуването на настоящия документ премина по понетрадиционен начин – във виртуална среда.
Още на най-ранен етап, съгласно приетата Комуникационна стратегия, заинтересованите лица
имаха възможност да се включат в изготвянето на плана чрез попълването на въпросник,
оценяващ сегашното състояние на общината и даващ възможност за отправяне на
предложения за бъдещото ѝ развитие.
При изготвянето на проекта на ПИРО документът беше публикуван на официалната страница
на Общинска администрация за мнения и предложения от широката общественост. Едва след
това се пристъпи към финализиране на плана и представянето му за приемане от страна на
Общински съвет.
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8.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

На база на анализа на стратегическите документи на Общината, анализа на силните и слаби
страни на общинската територия, резултатите от проучването на общественото мнение, както
и на потенциалите за развитие, са определени приоритетни зони за въздействие на територията
на общината. В тях основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в
програмата за реализация на плана. Това изискване на „Методическите указания за
разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода
2021-2027 г.“ е свързано с водещият принцип за „единство на социално-икономическото и
пространственото планиране“ чрез определяне на територията на конкретната община на зони
за прилагане на интегриран подход. По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“
(зона за въздействие) е пространствено обособена територия с определена характеристика
и състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и
характер и структура на основните фондове. Зоните са очертани на базата на специфични
характеристики на определена територия, включително общи проблеми или потенциали за
развитие. Те са части от територията на общината с конкретно функционално предназначение
или собствен потенциал за развитие (например потенциал за коопериране със съседни
общини).
Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите, които
попадат извън тях, а отразява установените при анализа територии със специфичен
потенциал.
Община Приморско има изготвен проект на Общ устройствен план на община Приморско
(ОУПО). Основната цел на ОУПО е да създаде териториална планова основа за дългосрочно
устойчиво устройствено развитие на общината. В този контекст зоните за въздействие са
съобразени и с предвижданията на ОУПО.
На база резултатите от анализа на територията на общината са определени слените
приоритетни зони за въздействие на територията на общината, в които основно ще се
съсредоточи изпълнението на мерките:
Зона I - Зона за обществено обслужващи дейности – в тази зона се включват всички обекти
за обществено обслужващи дейности – инфраструктурно развитие (сградна, транспортна и
ВиК инфраструктура), образование, здравеопазване, социални грижи, религия,
административни и делови услуги, търговия и други видове дейности от третичния и
четвъртичния сектор (финансово-кредитно обслужване, спорт, забавления, информационно
обслужване).
Зона II – Зона за рекреационни дейности – в тази зона спадат курортни комплекси, плажни
ивици, защитени територии, защитени местности, местности и обекти с културно и
историческо значение.
Зона III – Зона за икономическо развитие – в тази зона попадат всички земеделски земи,
дейности, които са свързани с преработка на земеделска продукция, индустриални
предприятия.
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9.
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ
ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
Програмата за реализация е неизменна част от ПИРО, като нейното наличие е основно условие
за реализация на целите, заложени в документа, по определените приоритети за развитие.
Спазвайки „Методическите указания …“ на МРРБ програмата за реализация е изготвена при
прилагането на интегрирания подход в стратегическото планиране.
В научната литература има множество определения за „интегриран подход“, но може би найчесто срещани са следните схващания за него:


с подхода се цели предотвратяване появата на социални и териториални различия, чрез подобра съгласуваност между отделните участници в планирането и управлението на
територията;



следва да се вземат предвид множеството компоненти на територията (природни,
социално-икономически, политически и др.) и наличните и потенциални пространствени
взаимодействия (връзка „град-село“, мобилност и достъпност, биоразнообразие, местнонационално/регионално) в управлението на ресурсите.

Интегрирания подход се основава на три основни характеристики: мултидисциплинарност;
има пространствено измерение; решенията се вземат в партньорство.
В този смисъл, при изготвянето на програмата за реализация на ПИРО този подход е
приложен.
Първо, в хода на цялата разработка, както и при дефинирането на проектните предложения е
спазен принципа на партньорството. Различни групи от заинтересовани лица имаха
възможност да отправят и защитят своите проектни идеи и инициативи.
Второ, ПИРО е изготвен от мултидисциплинарен екип, който притежава компетенции в
съответните направления по компонентите на анализа и стратегическата част.
Трето, голяма част от предвидените мерки имат конкретно пространствено измерение.
Изключение правят само мерките, които имат „хоризонтален“ характер (ползите от тях са за
цялата територия на общината).
Освен това, програмата по своята същност е интегрирана, защото чрез нея се разпределят
наличните финансови, времеви, организационни и кадрови (човешки) ресурси на общината.
Програмата цели да изведе най-подходящите за реализация проекти, които са подчинени на
заложените мерки по приоритети за развитие. Допълнително са подбрани редица приоритетни
за общината проекти, за които има проектна готовност или чрез тяхната реализация ще се
постигне значително подобряване на социално-икономическите характеристики на
територията.
Всеки от предложените проекти е остойностен, освен тези дейности, за които не са
необходими средства за реализацията им. Допълнително е посочена отговорната структура
и/или потенциалните партньори за реализацията, срока за изпълнение, както и територията, на
която ще се реализира, ако е приложимо. По този начин се осигурява стабилна основа за
изпълнението на плана.
Посочените в програмата за реализация проекти и инициативи принадлежат към определена
мярка от приоритетите за развитие. Въпреки комплексния характер на редица проекти и
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техния принос към повече от един приоритет, в програмата е посочена преобладаващата им
принадлежност само към един от тях.
В програмата за реализация са отбелязани специално и мерките, които допринасят за
развитието на туризма в община Приморско.
Програмата за реализация е неразделна част от ПИРО и е представена в Приложение 1, където
са описани проектите за изпълнение.
Посочените финансови източници са индикативни и актуални към момента на разработване
на Плана за интегрирано развитие на община Приморско. Поради факта, че програмите за
периода 2021-2027 г. все още са в процес на разработване, който се очаква да продължи и през
2021 г., прогнозирането на по-точни финансови източници е затруднено. Това ще наложи
последваща актуализация на Програмата за реализация, след одобрението на националните
програми. Същото е регламентирано в чл. 22, ал. 1, т. 4 от ППЗРР.
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10.
МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ БЕДСТВИЯ
10.1. СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА
Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за дадена местност,
в зависимост от географското ѝ положение. Изменението се отнася до „промяна в климата,
дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на глобалната
атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата,
наблюдавана в сравними периоди от време“1.
Според голяма част от съвременните теории и изследвания, посветени на климатичните
промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект, се наблюдава постепенно покачване на
средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат генерираните
парникови газове (ПГ), чиито количества зависят от човешката дейност. Най-голям принос за
общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика“, следван от сектор „Транспорт“.
Други два сектора – „Бит и услуги“ и „Отпадъци“ – също имат значителна роля за
формирането на ПГ. В последните години те се характеризират с тенденция на нарастване на
емисиите в тях, дължащо се на повишения стандарт на живот, довеждащ до по-голяма
енергийна консумация и отделяне на повече отпадъци от различни продукти и активности.

10.2. ФАКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ2


От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към затопляне,
като през втората половина на ХХ век зимите са по-меки.



20 от последните 24 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна
температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961-1990 г.).



Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е
поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.



Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две
десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.



Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и
тежки наводнения с разрушения и жертви.



Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като:
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм –
с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.); увеличение на
регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи; зачестяване на
случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и
градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена честота на средния брой
дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември в периода 1991-2006 г.,
спрямо същите за базисния период.

Национала стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за Р България.
Изводите са от „Трети национален план за действие по измененията на климата за периода 2013-2020 г., по
данни на НИМХ към БАН
1

2
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Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.



Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва
трайна тенденция към изтъняване.



Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.



Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15 дни
в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне на
климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.

10.3. ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички жители в
Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на настоящето, без да се
застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“.
Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта – социален, икономически и екологичен.
Тази концепция се дефинира не само като отделна и независима, а като хоризонтална
политика, от която останалите общи и секторни политики и управленски процеси следва да
бъдат йерархично зависими, т.е. устойчивото развитие трябва да бъде водещият принцип при
вземането на решения на всички нива – наднационално, национално, регионално и местно.
Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е проблематиката свързана
с изменението на климата. Това се признава и от Европейския съюз, който утвърждава
Европейски зелен пакет – пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС.
Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в справедливо и
благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика,
в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж
не зависи от използването на ресурси. Зеленият пакт е неразделна част от стратегията на
Европа за изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в отговор на дефинираните от Организацията
на обединените нации цели за устойчиво развитие. Пакетът включва редица стратегии в
различни области като промишленост, биоразнообразие и други.
На национално ниво през 2012 година е приет и Трети национален план за действие по
изменение на климата с хоризонт до 2020 година. Той определя политиката на България в
областта на климатичните промени и се основава на приетите от страната ни международни
ангажименти с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата
(РКООНИК), Протокола от Киото, последващото Парижко споразумение, както и
европейското законодателство в тази област.
Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. ще има, приетата през 2019 г. от Министерски
съвет, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новия контекст на политиките, свързани с
климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране към изменението на
климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава
необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на секторно ниво.
Включените в нея сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“,
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„Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“.
Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна (интегрирана) тема.

10.4. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Република България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по изменението на
климата (РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково международно
споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.) Това задължава България
да се стреми към следното:


Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата;



Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социално-икономическото
развитие;



Насърчаване на научните изследвания свързани с въвеждането на нисковъглеродна
икономика;



Формиране на обществено
предизвикателства.



На всеки пет години да представя подробен план с мерки, които ще спомогнат за
справянето с изменението на климата.

осъзнаване

относно

екологичните

проблеми

и

Българските задължения се регламентират от националното законодателство чрез Закона за
ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя неговата основна
цел: „…да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в
политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури дългосрочното планиране
на мерките за адаптация към климатичните промени“.
Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване емисиите на
парникови газове:


Повишаване на енергийната ефективност;



Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;



Улавяне и оползотворяване на метан;



Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;



Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;



Насърчаване използването на обществен транспорт;



Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна „зелена“
икономика;



Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична политика;



Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на климата.

Законът за опазване на околната среда също има отношение към климатичните промени, тъй
като в него се регулира стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг и
управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване на политиките в
областта на околната среда (включително политиките в областта на климата и биологичното
разнообразие) в други сектори.
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10.5. ОБЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА
Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно планиране и
реализиране на мерки и дейности, свързани с изменението на климата. Общите хоризонтални
мерки са два основни вида:


Мерки за ограничаване изменението на климата - предприемането на превантивни
мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност,
допринасящо за парниковия ефект;



Мерки за адаптация към изменението на климата - предприемането на мерки, свързани
с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически последици,
свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите щети; идентифициране
на възможностите, появили се следствие климатичните изменения.

Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които довеждат
до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите превантивни
действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. Необходимо е да се осигурят
ефективни начини, които да гарантират осъществяването на функциите, зависими от
заменените енергийни източници.
Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките за
адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси,
застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат
мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на
бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане на
климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и ограничения позволяват
преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и използвани потенциали,
стимулиращи устойчиво развитие.
Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегически и законова рамка,
позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят
политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Приморско в периода 20212027 година. Те се основават на приетия от Министерството на околната среда и водите Трети
национален план за действие по изменение на климата.
Таблица 35.

Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата

Мерки за ограничаване изменението на
климата

Мерки за адаптация към изменението на
климата

Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в секторните
документи на екологичната политика на община Приморско
Формиране на партньорски модели и мрежи за подобряване на екологичната обстановка и
качеството на живот в община Приморско
Повишаване на публичната информираност и ангажираност относно екологичните въпроси, в т. ч.
и изменението на климата
Повишаване на административния капацитет на община Приморско за изпълнение на екологична
политика и реализиране на дейности и проекти в сферата
Повишаване на енергийната ефективност на
Ефективно използване на водните ресурси.
жилищни, административни и производствени
Подобряване на водоснабдителната и
сгради
канализационната мрежи
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Мерки за ограничаване изменението на
климата
Повишаване използването на възобновяеми
енергийни източници
Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване
на иновативни технологични и организационни
подходи; сътрудничество между образование и
производство
Съхраняване на горския фонд и залесяване на
незалесени територии
Ограничаване употребата на нитрати и
пестициди в селското стопанство
Осигуряване на условия и насърчаване на
пешеходното и велосипедното движение
Подобряване на системата за управление на
отпадъците
Закриване и рекултивация на
нерегламентираните замърсявания
Ускорена газификация за битови,
производствени и публични потребители
Улавяне на биогаза в ПСОВ
Засилен контрол върху запалването на
стърнищата

Мерки за адаптация към изменението на
климата
Разработване и прилагане на правила и
нормативи за устройство и застрояване,
съобразени с климатичните промени
Изграждане на съоръжения срещу наводнения.
Поддържане и регулярно почистване на
отводнителните канали и съоръжения
Изграждане на съоръжения за защита и ранно
известяване при горски пожари
Селектиране на сухоустойчиви култури и
използването им в земеделието
Опазване на съществуващите и обособяване на
нови екологични култури, които улесняват
миграциите на животинските видове
Въвеждане на водоспестяващи и
енергоспестяващи технологии

10.6. ПРИНОС НА ПИРО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ
НА КЛИМАТА
Разработването на ПИРО Приморско се основава на разумни и реалистични предложения за
решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в социалната,
икономическата и екологичната сфера. Екологичната проблематика е неразделна част от
аналитичната и стратегическата част на плана. В плана е описано състоянието на
компонентите на околната среда. Вниманието е фокусирано върху компонентите на околната
среда и управлението на отпадъците в общината. Посочени са най-важните проблеми и
рискове за състоянието на околната среда в общината. Екологичните силни и слаби страни
имат присъствие и в SWOT анализа към ПИРО.
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11.
НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
НА ПИРО
11.1. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и
начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и
организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и
осигуряване на информация и публичност. Описанието на тази система и на действията, които
ще осигурят нейното ефективно функциониране, са част от структурата на ПИРО.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно
развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и
проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана на
основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в
Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за наблюдение и
оценка. Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението
на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на събраната
обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на целите и
приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.
11.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ
Основните участващи структури и форми на комуникация при наблюдението и оценката на
ПИРО са регламентирани в ЗРР и правилника за неговото прилагане.
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО.
Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент за
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на
всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира
процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за
одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до
председателя на областния съвет за развитие.
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се включват
във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля е да осъществяват
необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни. Съществена
роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на годишните доклади.
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за
проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на
информация са Национален статистически институт, РИОСВ, Регионална здравна инспекция,
Регионално управление на образованието, Агенцията по заетостта, различни представителни
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проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни
колективи.
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културните институции,
професионалните общности, както и други групи лица, определени в комуникационната
стратегия.

11.3. ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА
Основна дейност по наблюдението на ПИРО е изготвянето на годишни доклади за неговото
изпълнение, които се представят на широка общественост. Изводите от тях са основа за
изготвянето на междинна и последваща оценки на ПИРО, както и аргумент за
актуализирането му, при необходимост.
Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за
осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното
преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на
формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от общински съвет.
Съществена функция на Общински съвет и Кмета е планирането на вътрешна организационна
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински
дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО.
Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024 година.
Междинната оценка следва да проследи:


прогреса на плана;



актуалността на стратегията му спрямо настъпилите социално-икономически условия в
страната;



ефективността на комуникацията и координацията между звената, участващи в
прилагането на плана.

Тя следва да се изработи от експертен екип при взаимодействие между всички заинтересовани
страни, предоставящи становища за досегашните резултати от плана. Неразделна част от
изготвянето на оценката са определянето на начините за събиране и обработка на информация,
приложението на системата от индикатори. В заключителната си част междинната оценка
следва да формулира насоки за корекции на плана, ако такива са необходими.
Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност и
активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта.
Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и
своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната
статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане пред общински съвет,
който го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка.
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11.4. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ
Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната система за наблюдение, оценка и
актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване изпълнението му.
Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните характеристики на
стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение и оценка на
стратегическото планиране, както и на Методическите указания за разработване и прилагане
на ПИРО за периода 2021-2027 г.
Процесът на разработването на системата от индикатори за настоящия ПИРО премина през
три етапа:


Преглед на научна литература и системи от индикатори използвани в сферата на
регионалното и местно развитие;



Систематизиране на приложими индикатори и дефиниране на нови;



Анализ, организиране и избор на подходящи индикатори за целите на настоящия ПИРО.

Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка на
ПИРО, е така наречената SMART (умен). Наименованието ѝ произлиза от първите букви на
критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно:


Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите;



Measurable (измерими) – избраните индикатори са насочени към желаното бъдещо
състояние (в сравнение с базовата стойност), съобразно визията и заложените цели на
плана. Също така те са количествено определени, така че да се позволява тяхното
сравнение;



Available/Achievable (постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в
определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация;



Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите са пряко свързани с целите на плана и в
същото време са реалистични;



Timely (съобразени с времето) - заложената стойност на индикатора трябва да бъде
постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото дефиниране.

Целевите стойности на индикаторите са съобразени с прогнозното демографско,
икономическо, социално и екологично развитие на общината.
Адекватното измерване на прогреса на ПИРО зависи от точността на началните стойности на
отделните индикатори, които са определени от официални източници на информация.
Целесъобразно е за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно
измерване на различни области в развитието на общината, да се разработи и поддържа
информационна база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа
от общинската администрация и нейните специализирани звена и отдели. За успешното
събиране на нужната информация е необходимо активно, периодично и регламентирано
взаимодействие между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства,
териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния
сектор. Това ще позволи на общинските власти да поддържат справочник, който следва да
бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните доклади
за изпълнение на ПИРО, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана.
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Системата от индикатори е структурирана в две основни направления, напълно
удовлетворяващи „Методическите указания…“ на МРРБ – индикатори за продукт и
индикатори за резултат. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи
степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ПИРО на община Приморско.
Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато
приоритетните направления представляват областите на действие и въздействие. Двата
елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори.

11.5. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За набиране на изходните стойности на избраните индикатори са използвани различни
източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика; Дирекция „Бюро
по труда“; Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България 2014-2020 (ИСУН 2020); годишни доклади по изпълнението на
ОПР 2014-2020 г. и експлоатационните дружества.

11.6. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ
Съобразно с „Методическите указания...“, индикаторите за резултат са насочени към
реализацията на целите, докато индикаторите за продукт са свързани с действията в рамките
на отделните приоритетни направления. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност
на стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и
стратегическите цели до 2027 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени към
постигнати резултати в определените области на развитие и съдържащите се в тях мерки и
ключови проекти, включени в програмата за реализация на ПИРО. За да се осигури
необходимата информация за процеса на наблюдение, за всеки индикатор са посочени
мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква
да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При наличие на достатъчно
информация и данни на периодична база могат да се определят и междинни стойности на
индикаторите по ключови приоритети.
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11.6.1. Индикатори за резултат
Отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на плана. Индикаторите за резултат
отразяват очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни направления. В този смисъл, те надграждат тези
за продукт, като стремежът е да покажат цялостно ситуацията в общината.
№

Индикатори за резултат

Мерна
единица

Източник на
информация

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Целева
стойност
(2027 г.)

Стратегическа цел 1. Икономически растеж и висока конкурентоспособност
1

Средна годишна брутна работна заплата

2

Дял на произведена продукция от предприятията в нефинансовия сектор спрямо
област Бургас

3

Реализирани нощувки

Лева

НСИ

8 194 (2018 г.)

9 000

%

НСИ

0,5 (2018 г.)

1

Брой

НСИ

793 428
(2019 г.)

900 000

0 (2020 г.)

2

3,79 (2020 г.)

4,00

5,8 (2018 г.)

5,0

Стратегическа цел 2. Развит човешкия капитал, качествени и ефективни социални дейности
1

Новоразкрити социални услуги

2

Среден успех на учениците по БЕЛ на НВО

3

Ниво на безработица

Брой
Оценка
%

Община
Приморско
МОН, ИПИ https://265obshti
ni.bg/map/66
НСИ, АСП

Стратегическа цел 3. Устойчиво териториално развитие и ефективно използване и съхранение на културно-историческото наследство
1

Брой туристически забележителности, включени в туристически маршрути

Брой

2

Реконструирани сгради с историческо или културно значение

Брой

3

Дължина на рехабилитираната пътна мрежа в общината

Километър

Община
Приморско
Община
Приморско
Община
Приморско

0 (2020 г.)

2

0 (2020 г.)

2

0 (2020 г.)

20
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11.6.2. Индикатори за продукт
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината.
По някои от приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на територията
на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните
постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
№

Индикатор за продукт

Мерна
единица

Източник на
информация

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Целева
стойност
(2027 г.)

Приоритет 1. Модернизация и развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда
1

Изграждане/ рехабилитация на улична инфраструктура

2

Брой реализирани проекти за нови и рехабилитация на съществуващи пешеходни
пространства (площади, тротоари, паркове, градинки)

Брой

3

Реализирани проекти за подобряване качеството и достъпа до питейна вода

Брой

4

Изграждане/ рехабилитация на канализация

5

Санирани общински сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност

Брой

6

Реализирани проекти за опазване и подобряване на околната среда

Брой

1

Километър

Километър

Община
Приморско
Община
Приморско
Община
Приморско,
ВиК оператор
Община
Приморско,
ВиК оператор
Община
Приморско
Община
Приморско

Приоритет 2. Икономически просперитет чрез оползотворяване на местния потенциал
ИСУН; МЗХ,
Брой подкрепени предприятия със средства от ЕСИФ
Брой
Агенция по
вписванията

2

Нефинансови предприятия - общо

3

Произведена продукция от нефинансовите предприятия

0 (2020 г.)

15

0 (2020 г.)

3

0 (2020 г.)

1

0 (2020 г.)

10

0 (2020 г.)

3

0 (2020 г.)

3

0 (2020 г.)

15

Брой

НСИ

915 (2018 г.)

1 000

Млн. лв.

НСИ

78 (2018 г.)

80
137

План за интегрирано развитие на община Приморско 2021-2027 г.

Източник на
информация

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Целева
стойност
(2027 г.)

№

Индикатор за продукт

Мерна
единица

4

Приходи от дейността на нефинансовите предприятия

Млн. лв.

НСИ

144 (2018 г.)

150

5

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (РДМА)

Млн. лв.

НСИ

18 (2018 г.)

20

6

Заети лица

Брой

НСИ

2 179 (2018 г.)

2 300

Приоритет 3. Осигуряване на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги
Община
Приморско,
Регистър на
социални
предприятия
Община
Приморско
Община
Приморско

1

Създадени социални предприятия

Брой

0 (2020 г.)

1

2

Реновирани образователни обекти

Брой

0 (2020 г.)

2

3

Реновирани спортни обекти

Брой

0 (2020 г.)

2

4

Безработни лица, включени в обучения за професионална квалификация

Брой

ДБТ Созопол

0 (2020 г.)

5

Заети лица, включени в обучения за професионална квалификация

Брой

ДБТ Созопол

0 (2020 г.)

10 всяка
година
70 - общо
5 всяка
година
35 - общо

Приоритет 4. Устойчиво развитие на туризма и културните дейности
1

Реновирани културни обекти

Брой

2

Разработени културно-исторически маршрути

Брой

3

Туристически фестивали и събития, включени в Единната система за туристическа
информация (ЕСТИ)

Брой

Община
Приморско
Община
Приморско
Община, ЕСТИ
„Регистър на

0 (2020 г.)

2

0 (2020 г.)

1

4 (2020 г.)

6
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№

4

Индикатор за продукт

Туристически атракции, включени в Единната система за туристическа информация
(ЕСТИ)

Мерна
единица

Брой

Източник на
информация
туристическите
фестивали и
събития“ http://rta.tourism
.government.bg/
TFRegister.aspx
Община, ЕСТИ
„Регистър на
туристическите
атракции“ http://rta.tourism
.government.bg/
TARegister.aspx

Базова
стойност
(година на
отчитане)

Целева
стойност
(2027 г.)

10 (2020 г.)

13

0 (2020 г.)

2

0 (2020 г.)

2

Приоритет 5. Добро управление съвместно със заинтересованите страни и гражданите
1

Внедрени нови стандарти/добри практики

Брой

2

Средно годишен брой обучения за служители

Брой

Община
Приморско
Община
Приморско
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12. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на плана за
интегрирано развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни направления от
стратегията на ПИРО, както и приложените разнообразни финансови източници.
Период 2021 - 2027
Приоритет 1
Приоритет 2
Приоритет 3
Приоритет 4
Приоритет 5
ОБЩО
Фигура 51.

Общински
бюджет

ОБЩО в
отн. дял
(%)
77%
0
0%
33 000
63,8%
50%
1 500
50%
3 000
5,8%
59%
0
0%
4 240
8,2%
75%
0
0%
10 951
21,2%
60%
0
0%
500
1,0%
73%
1 500
3%
51 691
100%
Разпределение на финансовите ресурси по източници
на финансиране (%)

Отн. дял Републикански Отн. дял Средства Отн. дял
Други
Отн. дял
(%)
бюджет
(%)
от ЕС
(%)
източници
(%)

5 160
16%
2 530
8%
0
0%
0
0%
1 496
35%
250
6%
2 695
25%
0
0%
200
40%
0
0%
9 551
18%
2 780
5%
Разпределение на финансовите ресурси по приоритети
(%)

25 310
1 500
2 494
8 256
300
37 860
Фигура 52.

Дял по приоритети в %

Дял по източници в %

1.0%

3%

Приоритет 2
8.2%

5%

Приоритет 3

Републикански бюджет
Средства от ЕС

Приоритет 4

Други източници

63.8%

Приоритет 5

Собствени средства Общински бюджет

18%

Приоритет 1

21.2%

5.8%

ОБЩО в
хил. лв.

73%
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13.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ



Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г, изм. и доп. ДВ.
бр.21 от 13 Март 2020 г.



Правилник за прилагане на ЗРР, Обн. ДВ. бр.70 от 7.08.2020 г.



Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, м. Март 2020 г.



Закон за туризма, Обн. ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020
г.



Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
(актуализация 2019 г.)



Социално-икономически анализ на районите в Република България, МРРБ, 2019 г.



Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион 2021-2027
г.http://riosvbs.com/home/bar/1010 /, Регионален доклад за състоянието на околната
среда, 2019 година РИОСВ – Бургас;



http://eea.government.bg/zpo/bg/index.jsp, Регистър на защитените територии и
защитените зони в България, ИАОС



http://natura2000.moew.government.bg, Информационна система за защитени зони от
екологична мрежа НАТУРА 2000



НСИ, Текуща статистика



https://infostat.nsi.bg/, Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ



https://primorsko.bg/ g/, Официален сайт на Община Приморско



Общински план за развитие на община Приморско 2014-2020 г., Община Приморско



Програма за развитие: България 2030, Министерски съвет



Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Министерски съвет



Проект на Общ устройствен план на община Приморско, 2016 г.



Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива 2019-2022 г.



Програма за енергия от възобновяеми източници. Енергийна ефективност. Устойчив
транспорт за периода 2012-2021 г.



Стратегия за управление на общинската собственост в община Приморско за периода
2020-2023 г.



Европейски
зелен
пакет,
2024/european-green-deal_bg



Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата,
МОСВ

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

51 691

Общо П1

33 000

Приоритет 1:
Модернизация и
развитие на
техническата
инфраструктура
и опазване на
околната среда

Рехабилитация и
изграждане на нови
общински пътища
Реконструкция и
рехабилитация и
доизграждане на уличната
инфраструктура (вкл.
Мярка 1.1. Рехабилитация
велоалеи) на територията
и обновяване на
на община Приморско
общинската пътна и
Интегрирано развитие на
улична инфраструктури
транспортната
инфраструктура
Рехабилитация на
съществуващи и
изграждане на нови
пешеходни и пътни
мостове
Ремонт, рехабилитация и
доизграждане на
водопроводната и
канализационна мрежа на
територията на цялата
община
Мярка 1.2. Подобряване Възстановяване на
на водопроводната и
резервното
канализационната мрежи водозахранване на гр.

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

ДА

Зона I

Общински
8 000 бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона I

Общински
5 000 бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона I

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

РБ, СЕС

ДА

Зона I

Общински
3 000 бюджет, РБ,
СЕС

ДА

Зона I

Общински
3 000 бюджет, РБ,
СЕС

Зона I

Общински
1 000 бюджет, РБ,
СЕС

ДА
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Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Общо ПИРО

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**

Мярка 1.2. Подобряване
на водопроводната и
канализационната мрежи

Мярка 1.3.
Благоустрояване на
публични пространства и
терени за отдих

Мярка 1.4. Изграждане,
рехабилитация и
преустройство на
пристанищни и
брегоукрепителни
съоръжения

Програма

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691

Интегрирано управление
на отпадните води ремонт, реконструкция и
изграждане на ПСОВ и
КПС в населените места
на общината

ДА

Модернизация на
уличното осветление

ДА

Зона I

ДА

Зона I

ДА

Зона I

ДА

Обособяване на зони за
паркиране
Проектиране, изграждане
и ремонт на публични
пространства за широк
достъп и отдих
Проектиране и изграждане
на нови пристанища
Реконструкция на
съществуващи
пристанища и кейове
Проектиране,
реконструкция на
съществуващи и
изграждане на нови
брегоукрепителни
съоръжения

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Общински
5 000 бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Общински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Зона I

Общински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона I

Общински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона I

Общински
бюджет, СЕС, Х
РБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Зона I

Общински
300 бюджет, РБ,
СЕС
Общински
1 000
бюджет
3 000

Х
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описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Реконструкция и
изграждане на местен път Мярка 1.5. Интегрирано Писменово – Визица, общ.
развитие на транспортната Малко Търново като
инфраструктура
връзка с международен
път Бургас - Малко
Търново -Инстанбул
Повишаване енергийната
ефективност на
общинските сгради
Лесовъдски,
агротехнически и
биологични мероприятия,
осигуряващи предпазване,
ограничаване и
предотвратяване на
появата и развитието на
вредители, болести и
други повреди, пречещи
на развитието на флората
и фауната
Мярка 1.6. Опазване на
Създаване или
околната среда и
възстановяване чрез
изграждане на екологична
оводняване на влажна
култура за устойчиво
зона "Дяволско блато"
развитие на общината и
Почистване на речните
инвестиционна
корита
привлекателност

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691

ДА

Общински
бюджет, СЕС,
РБ

Зона I

Зона I

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

2 000

Общински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

400

Общински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона II

200

Общински
бюджет

ДА

Зона II

500

Общински
бюджет

Х
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Общо ПИРО

Административна
Територия/зона
структура (звено в
за прилагане на Индикативен
общината),
Източник на
Програма за
Мярка 1.6.Мярка
Опазване на
Срок за изпълнение
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
отговорно за
финансиране
туризъм***
околната среда и
подход (зона за
(хил. лв.)
реализация на
изграждане на екологична
въздействие)**
мярката ИЛИ
култура за устойчиво
Партньор
развитие на общината и
Програма
21 22 23 24 25 26 27
инвестиционна
51 691
привлекателност
Поддържане, развитие и
устойчиво управление на
защитените зони и
природните ценности на
територията на общината
Внедряване на
технологии, както и
системи и инфраструктури
за достъпна чиста енергия,
включително технологии
за съхранение на енергия
и намаляване на емисиите
на парникови газове

ДА

Зона II

100

Общински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

500

Общински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691

Общо П2
Приоритет 2:
Икономически
просперитет
чрез
оползотворяване
на местния
потенциал

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

3 000
Осъществяване на трайно
партньорство с научни
институции,
изследователски центрове
и бизнес компании за
практическо внедряване
на нови технологии,
Мярка 2.1. Развитие на
свързани с климатичните
интелигентно и устойчиво промени
селско стопанство чрез
Изучаване на чужд опит и
внедряване на нови
внедряване на добри
технологии за повишаване практики; Укрепване на
на добивите
административния и
експертен капацитет за
управление на процесите
Реализиране на конкретни
проекти и инициативи за
развитие на биологичното
земеделие
Мярка 2.2. Насърчаване на Подпомагане на
предприемачеството и
технологичното
развитие на икономически обновление на
дейности в нови МСП за предприятията
максимално
оползотворяване на
продукцията от сектора на
селското стопанство, вкл.
аквакултурите, търговията
и туризма

Зона III

Зона III

Зона III

1 000

СЕС, частни
инвестиции

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
предприемачи

СЕС, частни
инвестиции

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
предприемачи

СЕС, частни
инвестиции

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
предприемачи

СЕС, частни
инвестиции

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
предприемачи
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Общо ПИРО

Административна
Територия/зона
структура (звено в
за прилагане на Индикативен
общината),
Източник на
Програма за
Срок за изпълнение
Мярка
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
отговорно за
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
реализация на
въздействие)**
мярката ИЛИ
Мярка 2.2. Насърчаване на
Партньор
предприемачеството и
развитие на икономически
Програма
21 22 23 24 25 26 27
51 691
дейности в нови МСП за
максимално
Подкрепа за въвеждане на
оползотворяване на
СЕС, частни
Частни
продукцията от сектора на нисковъглеродни,
Зона III
2 000
Х Х Х Х Х Х Х
инвестиции
предприемачи
селското стопанство, вкл. енергийно ефективни и
аквакултурите, търговията безотпадни технологии
и туризма
Изграждане на общински
пазари за местни
СЕС, частни
Общинска
ДА
Зона I
Х Х Х Х Х Х
Мярка 2.3. Подобряване производители на
инвестиции
администрация
на съществуващия местен селскостопанска
микро и малък бизнес чрез продукция
стимулиране на кръговата Общината в подкрепа на
икономика
новия бизнес чрез
разработване/ участие в
пилотни проекти
Мярка 2.4. Урегулиране
на подходящи терени за
чисти производства,
свързани с основния
бизнес на населението –
туризъм, преработка на
селскостопанска
продукция, преработка на
риба, малки предприятия
за услуги, малки
предприятия за
преработка на дървесина и
др.

Приключване на процес
по урбанизиране на
промишлена зона за чисти
производства в гр.
Приморско и гр. Китен

X

Зона III

СЕС, частни
инвестиции

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация и
частни предприемачи

Общинска
администрация и
частни предприемачи
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691

Общо П3
Приоритет 3:
Осигуряване на
равен достъп до
качествено
образование,
здравеопазване и
социални услуги

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

4 240
Повишаване енергийната
ефективност, текущ
ремонт и подновяване на
сградния фонд и
оборудването
Ремонт и разширение на
спортната зала в двора на
СУ "Н. Й. Вапцаров", гр.
Мярка 3.1. Подобряване Приморско
на образованието, спорта Изграждане на плувен
и младежките дейности и басейн в двора на СУ "Н.
тяхната инфраструктура Й. Вапцаров", гр.
Приморско

Мярка 3.2. Подобряване
на здравното обслужване,
социалните дейности и
свързаната
инфраструктура

Зона I

Общински
500 бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Зона I

Общински
500 бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Зона I

Общински
1 000 бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Изграждане на нови и
обновяване на
съществуващи спортни
игрища и площадки за
фитнес на открито

ДА

Зона I

80

Общински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Поддържане на спортната
база в общината

ДА

Зона I

60

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Ремонт, рехабилитация и
подобряване енергийната
ефективност на сградите
за здравно обслужване

ДА

Зона I

1 100

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Общо ПИРО

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**

Срок за изпълнение

Програма

21 22 23 24 25 26 27

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Предоставяне на социални
услуги в общността

Общински
бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Чиракуване и стажуване за
безработни младежи

Общински
бюджет, РБ,
СЕС

Х

Общинска
Х администрация, ДБТ,
Работодатели

Обучения за придобиване
на професионална
квалификация/преквалифи
кация за безработни и
неактивни лица

Общински
бюджет, РБ,
СЕС

Х

Общинска
Х администрация, ДБТ,
Работодатели

Обучения за придобиване
на ключови умения и
компетентности

Общински
бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
Х администрация, ДБТ,
Работодатели

Програми за временна
заетост

Общински
бюджет, РБ,
СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
Х администрация, ДБТ,
Работодатели

Мярка 3.2. Подобряване
на здравното обслужване,
социалните дейности и
Обновяване на
свързаната
медицинската апаратура
инфраструктура

Мярка 3.3. Интегрирани
дейности за повишаване
на икономическата
активност и заетостта

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

51 691
ДА

Зона I

1 000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**

21 22 23 24 25 26 27

40

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

150

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

51 691

Общо П4

10 951
Разработване на
продуктова гама на
туристическото
предлагане
Участия на международни
борси и изложения за
популяризиране на
туристическия продукт –
разширяване на обхвата на
участия, с цел
разработване на
нетрадиционни за
общината пазари
Мярка 4.1. Рекламиране и Организиране на
популяризиране на
инфотурове и реклама на
територията
общината чрез
билбордове, медии и инфо
точки
Развитие, поддръжка и
обновление на
туристическата
инфраструктура
Развитие на
туристическите атракции
Изготвяне на карта на
недвижимото културно
наследство – проучено и
подлежащо на проучване

ДА

Зона II

ДА

Срок за изпълнение

Програма
Общо ПИРО
Приоритет 4:
Устойчиво
развитие на
туризма и
културните
дейности

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

ДА

Зона I

40

ДА

Зона II

3 000

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона II

4 000

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона II

80

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Реконструкция на
жилищна сграда в с. Ново
Паничарево и
превръщането ѝ в
посетителски център за
представяне на културноМярка 4.2.
историческото наследство
Реконструиране и
Реставрация на параклис
обновяване на обществени
"Света Параскева", гр.
сгради и обекти с
Приморско
историческо и културно
Консервиране и
значение
възстановяване на
тракийско убежище
"Фармакида"
Реставрация и
консервация на крепостна
стена Урдовиза, гр. Китен
Разработване на древнотракийско светилище
Бегликташ - закупуване на
екобусове за превоз на
туристи, нетрадиционно
представяне на оперни
спектакли и светлинно
шоу на светилището
Развитие на фестивалния
Мярка 4.3. Създаване на туризъм - популяризиране
нови туристически обекти, на местни обичаи и
услуги и дейности
традиции

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691

ДА

Зона II

Oбщински
бюджет, СЕС

ДА

Зона II

Oбщински
бюджет, СЕС,
РБ

Х

Х

Х

ДА

Зона II

Oбщински
бюджет, СЕС,
РБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона II

Oбщински
бюджет, СЕС,
РБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона II

3 000

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

Зона II

40

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Общинска
администрация

Х

Общинска
администрация
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Общо ПИРО

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**

Мярка 4.3. Създаване на
нови туристически обекти,
услуги и дейности

Мярка 4.4. Развитие и
поддържане на културни
събития

Програма

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691
Закупуване на
електрически бусове и
монтиране на зарядни
станции
Изграждане на бюстпаметници на значими
исторически личности
Провеждане на
археологически разкопки
Поддръжка на
читалищните сгради
Организиране на културни
мероприятия
Участие на състави в
международни и
национални фестивали
Организиране на
фолклорни прояви

ДА

Зона I

ДА

Зона II

ДА

Зона II

ДА

Зона I

ДА

Зона II

ДА
ДА

Зона I

Общо П5
Приоритет 5:
Добро
управление
съвместно със
заинтересованит
е страни и
гражданите
Мярка 5.1. Развитие на
административния
капацитет в услуга на
гражданите и бизнеса,
междуобщински и
международни
сътрудничества и

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

100

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

СЕС
Oбщински
бюджет, СЕС
Oбщински
100
бюджет, СЕС
Oбщински
45
бюджет

Х

Х

Х

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация

56

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

300

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

500
Разширяване на набора от
електронни услуги за
гражданите и бизнеса във
връзка с надграждането на
електронно управление

Зона I

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Дигитализиране на
общинските архиви по
гражданско състояние

Зона I

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности
Приоритет 5:
Добро
управление
Приоритет
Мярка
съвместно
със
заинтересованит
е страни и
гражданите
Мярка 5.1. Развитие на
административния
Общо ПИРО
капацитет в услуга на
гражданите и бизнеса,
междуобщински и
международни
сътрудничества и
партньорства за решаване
на общи проблеми

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**

Сътрудничество с
неправителствени и
граждански организации и
реализиране на проекти
чрез публично-частно
партньорство
Изграждане на
междуобщински
сътрудничества и
партньорства
Участие в изпълнението
на интегрирани
териториални инвестиции
Закупуване на
специализиран софтуер,
обучение на персонал за
поддържане и ползване на
системата на общинската
администрация
Осигуряване на
високоскоростна интернет
връзка с кметствата в
общината
Електронизация на
административното
обслужване по кметствата,
обединяване на
Мярка 5.2. Внедряване на деловодните записи и
добри практики в областта касови операции с
общинския център
на управлението,
информационното
обезпечаване и

Програма

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691

ДА

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

Зона I

100

Oбщински
бюджет, СЕС

Зона I

200

Oбщински
бюджет, СЕС

Зона I

200

Oбщински
бюджет, СЕС

Х

Общинска
администрация

X

X

Общинска
администрация

Общинска
администрация
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Програма за реализация на ПИРО на община Приморско за периода 2021-2027 г.
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Общо ПИРО

Мярка

Мярка 5.2. Внедряване на
добри практики в областта
на управлението,
информационното
обезпечаване и
дигитализация на
административните услуги

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лв.)
въздействие)**
Програма

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

51 691
Внедряване на географска
информационна система,
обединяваща
устройствените планове и
схеми на територията на
общината, като основа за
електронни услуги в
областта на устройството
на територията и
строителството

Зона I

Oбщински
бюджет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Цифровизация на старите
актови книги и регистри и
Oбщински
Общинска
Зона I
Х Х Х
обвързването им като база
бюджет
администрация
данни
Улесняване достъпа до
Oбщински
Общинска
информация и заплащане
Зона I
Х Х
бюджет
администрация
на местните данъци и
такси
* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки,
които се осъществяват чрез повече от една дейност.
**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън
зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само
наименование/номер на зоната
*** Част и от Програмата за туризъм
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