ОБЩИНА

Аврен

2014 - 2020 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ...................................................................................................................................... 5
І.АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН 10
1.Обща характеристика /местоположение, граници с други общини, релеф,
полезни изкопаеми, почви, повърхностни и подземни води, климат, флора и
фауна/ ............................................................................................................................... 10
2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА ................................................................ 17
2.1. Икономическото развитие ..................................................................................... 17
2.1.1 Обща динамика .................................................................................................. 17
2.1.2 Динамика по отрасли и подотрасли ............................................................... 18
2.1.3 Динамика по броя на заетите .......................................................................... 27
2.1.4. Качествени характеристики на общинската икономика ............................ 28
2.2. Общински бюджет и общинска собственост ...................................................... 36
2.2.1. Общински финанси .......................................................................................... 36
2.2.2. Общинска собственост .................................................................................... 43
3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси......................................... 47
3.1. Демографски характеристики и тенденции .................................................... 47
3.2 Образователни характеристики ............................................................................ 53
3.2.1 Образованост на населението ............................................................................ 53
3.2.2 Образователна инфраструктура ..................................................................... 55
3.3 Здравеопазване .................................................................................................... 57
3.4 Социални услуги ................................................................................................... 57
3.5 Трудов пазар и безработица .................................................................................. 59
3.5.1. Заетост ............................................................................................................... 59
3.5.2. Безработица ...................................................................................................... 61
3.6 Доходи и благосъстояние на населението .......................................................... 66
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

-2-

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.

4.ИНФРАКТРУКТУРНО
РАЗВИТИЕ,
СВЪРЗАНОСТ
И
ДОСТЪПНОСТ
НА
ТЕРИТОРИЯТА .................................................................................................................... 71
4.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ ....................................... 71
4.2 ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЕИ ................................................................ 73
4.3. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА................... 75
5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ ................................................................... 79
5.1 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ............................................................. 79
5.2 ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ ...................................................................................... 79
5.3 БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ............................................... 79
5.4 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ............................................................................ 84
6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ .............................................................................. 86
7. SWOT – АНАЛИЗ ............................................................................................................. 94
ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ................................................................................................. 97
1.РАМКА ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ ...................................... 97
2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ ............................................................................................ 98
3.СТРУКТУРА....................................................................................................................... 98
4. ВИЗИЯ ............................................................................................................................ 100
5.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ ...................................................... 102
5.1 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 ........................................................................................ 102
5.2 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 ........................................................................................ 107
5.3 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 ........................................................................................ 109
ІІІ. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА................................................................. 113
ІV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ........................................................ 115
V. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА .......................................................................................... 120
VІ. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ .................................................................................... 125

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

-3-

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.

VІІ. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ............. 129
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ ............................................................................................ 141
Приложение 1 ................................................................................................................... 142
Приложение 2 Предварителна оценка на Общински план за развитие

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

-4-

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.

УВОД
Общинският план за развитие на община Аврен за периода 2014–2020 г.
(ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който
очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.
Настоящият план за развитие на Община Аврен, е разработен съгласно
изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (20122022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020),
Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие
(2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Общинският план за развитие е изготвен на база актуалното социалноикономическо състояние и потенциал на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз (ЕС)
и националните цели и приоритети за регионално развитие. Документът е
съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област
Варна 2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район
за периода 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие
2012-2022 г. и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита приоритетите и
целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възТози документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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можности и социално включване.
Периодът на действие на Общинския план за развитие е 7 години и съвпада с
периода на действие на Областната стратегия за развитие на област Варна,
Регионалния план за развитие на Североизточния район и с периода на
програмиране на помощта от Европейските фондове. Освен хармонизацията
на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и изпълнението
на ОПР.
Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за планиране наложи целите и приоритетите на общинския
план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да
предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и
отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за
развитие на територията на общината.
Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на
целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината.
Основните задачи на плана за развитие са :
Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във всички сфери, като по някои важни показатели се направи
съпоставка със съседни общини, областта и страната;
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Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода
от 2014-2020 г.;
Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана;
Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни
ресурси за постигането на мотивирани цели;
Да създаде работещ ефективен “контакт” със структурни фондове на
ЕС, оперативните програми и привличането им в територията на общината.
Финансирането на местните проекти от външни източници в бъдеще ще бъде
изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който
има обществено съгласие;
Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход
при решаване на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и
принципите на устойчиво развитие;
Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнеието на мерките, заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на
управлението, чрез разширяване на социалната основа на стратегическото
планиране;
При подготовката на настоящия документ като отравна точка са използвани
резултатите от последваща оценка за изпълнение на Общинския план за
развитие за периода 2007-2013 г.
През периода от 2007- 2013 г. има осъществени проекти по всички мерки и
приоритети, посочени в стратегическата част на Общинският план за развитие на община Аврен за периода 2007-2013 г. Според направените оценки на
плана за развитие през последните години се забелязва нарастване по отношение на изпълняваните проекти за инфраструктурно развитие и подобрява-
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не на жизнената среда, както и привличане на частни капитали и реализиране на публично-частни партньорства за постигане целите на ОПР. Като основен извод се налага липсата на отчетност на общинския план за развитие
чрез годишни доклади, изготвянена междинна оценка според Закона за регионално развитие, което води и до липса на актуализация на общинския плана за развитие за периода 2007-2013 г. По отношение на наблюдението съществува необходимост от разработване на

система за наблюдение на из-

пълнението на плана, която да включва измерими показатели (индикатори),
източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията във връзка с тези показатели.
Планът е разработен от eкспертен екип на „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ”
ДЗЗД- гр. София, с участието на всички заинтересовани страни и партньори,
в условията на широка гражданска подкрепа, проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, прозрачност и информация.
Направени бяха предварителни проучвания на наличните документи за стратегическо планиране, събрана актуална информация. Бяха създадени и разпространени анкети сред представителите на местния бизнес и гражданите за
идентифициране на проблемите им и събиране на допълнителна информация. Също така те имат съществен принос за верификация на целите и генерирането на инвестиционни идеи.
Общинският план за развитие на община Аврен 2014-2020 г. е отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.
Общинският план за развитие е съставен от:
1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
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3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана;
4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на
плана;
6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;
7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;
8. Предварителната оценка на плана.
Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на
стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление,
наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на
целите и приоритетите.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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І.АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
АВРЕН
1.Обща характеристика /местоположение, граници с други общини,
релеф, полезни изкопаеми, почви, повърхностни и подземни води,
климат, флора и фауна/
Община Аврен се намира в централната част на Варненска област и заема
площ от 380 кв.км. Съседни общини са Варна, Белослав и Девня – на север,
Провадия – на запад и Долни Чифлик – на юг. На изток общината има излаз
на Черно море, като бреговата ивица е с дължина около 20 км. Общината се
състои от 17 села, общински център е с. Аврен.
Релеф
Релефът е равнинен, с надморска височина от 0 до 300 м и слабо
разчленение. Общият наклон на терена е към юг. Долините на реките Камчия
и Провадийска и заравненото Авренско плато са оформили два ясно изразени
района – платовиден и долинен.
С надморска височина до 49 м са селата Дъбравино, Казашка река, Круша,
Синдел, Тръстиково, Царевци и Юнак; от 50 до 99 м са селата Близнаци,
Добри дол и Садово; между 100 и 199 м е средната надморска височина на
селата Болярци, Здравец, Китка, Приселци и Равна гора, а между 200 и 300 м
са Аврен и Бенковски . Надморската височина се е оказала един от
факторите, повлияли на формирането на населените места в общината.
Селата, които са разположени в долинната югоизточна част (Дъбравино,
Синдел, Царевци) са по-добре развити във функционално отношение от
разположените по билната част и са се оформили като най-големите села в
общината.
Климат
Климатът е типичен умерено континентален. Под влиянието на релефа и
Черноморския басейн са се оформили три климатични микрорайона, всеки от
които със своята специфика, а именно:
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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- Западен: обхваща поречието на р. Провадийска и се характеризира с топло
лято и студена зима със сравнително устойчив снеговалеж;
- Източен: обхваща долината на р. Камчия. Характеризира се с мека зима,
дълга и студена пролет, прохладно лято и топла есен;
- Централен: обхваща платото и има много ясно изразен континентален
климат с по-силни ветрове и по-дълги периоди на застудявания.
Всеки от трите микрорайона има своята специфика по отношение на почти
всички

климатични

фактори.

Така

например

в

източната

част

средногодишните температури са с око 0.5° С по-ниски от тези в западната;
на север валежите са по-малко отколкото в южната долинна част; в
северната част преобладават по-силни северозападни ветрове, а в южната –
значително по-слаби западни.
По-долу е направен преглед на основните елементи на климата:
Температура на въздуха: Средногодишната температура е 11.3° С, или пониска от тази за област Варна (12.8° С). Средномесечната температура има
своя минимум през януари (0.1° С), а максимума е през юли (21.6° С).
Максималните месечни температури варират от 4° С (януари) до 29° С (юлиавгуст).

Посочените

данни

говорят

за

сравнително

мек

климат,

без

отрицателни средномесечни температури.
Ветрове: Преобладават ветрове от западна (39.7%) и източна (24.2%)
посока. Средногодишната скорост на вятъра е 1.5 m/sec, което в сравнение
със стойността за област Варна (5-7 m/sec) характеризира района като поскоро тих, без силни ветрове.
Валежи: Средногодишното количество е 562 мм , което е под средната
стойност на този показател за страната (около 650 мм). Най-много са
валежите през месеците ноември и декември (зимен максимум), както и през
май-юни (летен максимум), а най-малко те са през март и август-септември.
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Значението на валежите е главно хидроложко (подхранване водния режим на
реките), както и по отношение на селското стопанство.
Интересен показател е броят на дните без слънчево греене през годината –
те са средно едва 10, като този показател е изключително нисък – напр. за
една от най-южните станции в страната (Сандански) са отбелязани средно 46
дни без слънчево греене. Това дава възможност за използване на слънчевата
енергия като алтернативен енергиен източник.
Почви
Характерно за общината е относително голямо почвено разнообразие. Под
влиянието на релефа и различните климатични характеристики са се
оформили следните райони:
- Първи район: обхваща цялата източна част на общината. Тук преобладават
тъмносивите и сивите горски почви с плитък хумусен хоризонт, ниско
съдържание на органични вещества и относително слабо плодородие;
- Втори район: западната част на общината. Тук почвите са слабо излужени и
излужени черноземни смолници, характеризиращи се с високо естествено
плодородие;
- Трети район: разположен по долината на р. Камчия. Тук са представени
основно

алувиално-ливадните

почви,

за

които

е

характерно

високо

естествено плодородие.
В количествено отношение почвите се разпределят както следва: черноземни
– 44%; сиви горски – 40%; ливадни – 11%; пясъци – 0.4%. Общо около 30%
от почвите са ерозирали в по-голяма или по-малка степен.
Разнообразието на почвите в общината и наличието на такива с високо
естествено плодородие, в съчетание с равнинния релеф и благоприятните
климатични характеристики, дават
стопанство

(зърнени

култури,

възможност за развитие на селско

слънчоглед,

захарно

цвекло,

лозя

и

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 12 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.
животновъдство).
За източната част на Авренското плато са характерни активно действащи
свлачища с приръбов скален откос с максимална ширина 550 м и максимална
височина 130 м. По десния бряг на р. Камчия също има опасност от
възникване на свлачищни процеси. Районът южно от с. Дъбравино се
характеризира с плитки подпочвени води.
Съгласно

Закона

предназначение

за

на

устройство

поземления

на

фонд

територията
се

определя

специфичното
в

съответните

устройствени планове. Балансът на територията по предназначение в община
Аврен е следният: Общо територия 353776 дка. Земеделските територии
заемат

общо

206789

дка

или

58,8%

от

общата

площ.

От

които

обработваемата площ е 184345 дка, в т.ч. поливна 2279 дка. Горските
територии заемат 118770 дка или 33,6% от общата площ. Населените места и
другите урбанизирани територии заемат 19247 дка площ или 5,4% от общата
площ. Водните течения и водни площи са 4230 дка и имат относителен дял
1,2% (по-нисък от средното равнище за страната - около 2%). Териториите
за добив на полезни изкопаеми и площите за транспорт и инфраструктура
заемат 2923 дка което е 0,15%

от територията на община Аврен 1.

Съотношението

към

на

урбанизираната

цялата

територия

е

ниско

в

сравнение с околните общини, което предразполага за развитието на селския
туризъм.
Води
Повърхностните водни ресурси в общината са представени основно от
преминаващите през територията й реки Провадийска и Камчия, както и от
притока на последната – Камлудере. По техните поречия са изградени общо
9 язовира (5 от тях – общинска собственост) с площ от 8 до 80 дка,
1

Районите, областите, общините в Република България 2011, издание на НСИ, 2013
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използвани за напояване и риборазвъждане.
Подпочвените води от трите водоносни хоризонта – горнокреден, неогенски и
кватернерен – са основен източник за питейно водоснабдяване в общината.
По

своите

характеристики

водите

са

студени,

не

напорни,

порово-

пукнатинни, алкални, твърди до много твърди. Водите от кватернерния
хоризонт се характеризират с повишено съдържание на манган и нитрити.
Изградени са общо 26 по-значителни водовземни съоръжения – дренажи,
сондажи, шахтови и тръбни кладенци, които се стопанисват от „В и К” ООД –
Варна и няколко частни ползватели с разрешителни за водоползване.

Площ на
огледало
то при
Име на

Населено

язовир
Аврен

Поречие

Община

макс.

Обем

обем

собственост

стопанисва

1/

Паничката
Аврен

място

Макс.

дере
2/ пр.

на

Аврен

АВРЕН

0,205

0,081662 общински

концесионер

концесионер

р.

Мумлеза

Провадийска

Аврен

АВРЕН

0,02

0,056482 общински

Дъбравино

извор

Дъбравино

АВРЕН

0,03

0,015 общински

общината

Здравец/

р. Кумлудере/

Здравец 1

р. Камчия

Здравец

АВРЕН

0,4

0,079 общински

общината

Константин

дере

Приселци

АВРЕН

0,06

0,01311 общински

общината

Садово

дере

Садово

АВРЕН

0,041

0,008638 общински

общината

Тръстиково

р. Сакър дере

Тръстиково

АВРЕН

23,312

2,25 държавен

Приселци/

Св.

НС - Варна

На територията на общината има минерални водоизточници – край селата
Царевци, Близнаци и Казашка река. До този момент те не са проучени и
нямат стопанско значение.
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Полезни изкопаеми
Община Аврен може да се определи като бедна на полезни изкопаеми.
Находища на сарматски варовици (Авренско плато) се използват за добив на
облицовъчни материали. Край Китка, Садово и Дъбравино се добиват
инертни материали (пясък и чакъл) за строителството.
Биологичното разнообразие
Най-голям интерес от растителните съобщества на територията на общината
предизвиква Камчийската заливна гора, известна още като Лонгоза, която е
най-обширната подобна гора в страната. Тя е характерна с многоетажна
структура, наличие
растително

и

на множество увивни

животинско

разнообразие,

растения (лиани) и голямо
което

й

придава

облика

на

тропическа гора, формирана в условията на умерения климат. Интересни са
периодичните заливания, дължащи се на наличието на места, по-ниски от
морското ниво, както и на образуваната от наноси „пясъчна коса” в устието
на реката.
Растителното

разнообразие

е

голямо,

особено

в

лонгозната

гора

по

поречието на р. Камчия и блатата около нея. Тук се срещат общо 245 вида
висши растения, между които 8 застрашени от изчезване – грудеста горва,
лъскаволиста
битински

млечка,

синчец

и

блатно

др.

В

кокиче,

останалата

блатен
част

телиптерис,

на

общината

северница,
се

срещат

характерните за цялата страна билки – мащерка, жълт кантарион, лайка, бял
бъз, черен бъз, глог, шипка и др. Тези лечебни растения не представляват
сериозен стопански интерес, тъй като на територията на общината няма
регистрирани

пунктове

за

изкупуване

съгласно

Закона

за

лечебните

растения.
Лонгоза е изключително богат и на животински видове. Тук се срещат 25
вида риби, седем от които са включени в националната Червена книга; 26
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вида дребни бозайници, сред които най-интересни са видрата и кафявата
горска полевка; 258 вида птици. 118 от установените видове птици са с
неблагоприятен природозащитен статус в Европа, 32 от които гнездят. Сред
редките видове са черният щъркел, малкият креслив орел, соколът орко,
големият ястреб, осояда, както и седем от общо деветте вида кълвачи,
разпространени в Европа.
Освен характерната за Лонгоза фауна, в близкото минало общината се е
характеризирала с голямо дивечово разнообразие (сърни, елени, зайци, диви
прасета, яребици, фазани, пъдпъдъци, бекаси). Днес част от тях са
застрашени от изчезване в резултат на интереса, който представляват като
обекти за лов.
ИЗВОДИ:
 Община Аврен е разположена в Североизточна България, има
благоприятно положение и излаз на Черно море, което благоприятства
развитието на морския туризъм.
 Съставена е от 17 населени места с административен център с. Аврен.
 Богатството на води, и добрите почвени условия благоприятстват
развитието на селското стопанство
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2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
2.1. Икономическото развитие
2.1.1 Обща динамика
На територията на Община Аврен към 31.12.2012 г. са регистрирани около
317 фирми, като броят им в сравнение с 2007 година бележи увеличение със
79 %. През анализирания период най- високо е нарастването през 2008 и
2009 година, където се увеличава трикратно броя на предприятията в
селското и горското стопанство. Операциите с недвижими имоти са найсилни през 2012 г. Всички отрасли с изключение на преработващата
промишленост бележат увуличение на броя на предприятията с изключение
на

преработващата

пробишленост,

където

броя

на

прадприятията

на

намалява с около 26 % спрямо 2009 година. Най-голям брой активни фирми
има през 2012 г. като най-многобройни са фирмите с персонал до 9 заети
лица, което говори за развитие на малкия бизнес. Средни и големи
предприятия със заети над 50 лица не са развивали дейност на територията
на община Аврен.

Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
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2.1.2 Динамика по отрасли и подотрасли
Икономиката в Община Аврен се определя от следните отрасли:
търговия, селско и горско стопанство, операции с недвижими имоти. През
периода 2007 – 2013 година най-голям дял имат активните фирми в отрасъл
«Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети» - 50 %, следван от
«Селско и горско стопанство» - 36 % и операции с недвижими имоти – 26 %.
Малък е делът на строителството, транспорта, преработващата промишленост
около 7-8 %.
Промишленост
Промишлеността е представена в следните отрасли:
Селско,

горско

и

Строителство,

рибно

стопанство,

Търговия;

Транспорт, складиране и пощи,
Операции

с

недвижими

ремонт

Преработваща
на

автомобили

Хотелиерство

имоти,

и

Професионални

промишленост,
и

мотоциклети,

ресторантьорство,
дейности

и

научни

изследвания, Административни и спомагателни дейности, Други дейности.
С присъствие на територията на общината са следните фирми:
„ХЕПИ ЛЕНД"ООД- Организиране на детски мероприятия.
„АНАКС"ЕООД - Добив на инертни материали
ЕТ„КАДИ" - Производство на Еко – брикети
ЕТ „ЯН ДИ" - СОК „КАМЧИЯ" ЕАД
ЕТ

„БАР-ЛЕВ"-

Производство

и

търговия

с

полиетиленови

изделия

и

строителни материали.
СД „АДИС ЕЛИТ" - Производство на кори за баница, салфетки и
тоалетна хартия;
ЕТ „КИНИ-СИ"

- Производство на сладкарски изделия

„ФЛОСИНА" ООД - Производство на безалкохолни напитки и
хранителни добавки
„МЕДИА СЪРВИС" ООД - Производство на изделия и конструкции от
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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метал, монтажи и сервиз на рекламно - информационни елементи от лек и
тежък тип, като билборди, мегаборди и широкоформатни конструкции
„ЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ" ООД

- Проектиране и изграждане на нискоенергийни

сгради.
„КЕРАМИК ГТ" АД

- Производство на строителни и керамични продукти,

бетонни и фино керамични изделия; обработка на метали.
„КАОЛИН"АД

Водещ доставчик на иновативни решения с приложение в

керамиката, стъклото, строителството и грижата за околната среда /кариера
за добив на инертни материали/
„ЕСКАНА"АД - добив и търговия с инертни материали.
Туризъм
СОК „КАМЧИЯ" ЕАД-Собственик на дружеството е Правителството на гр.
Москва. Предназначението на СОК „Камчия" е да осигури условия за
почивка, укрепване на здравето, обучение и творческо развитие на деца,
ветерани и семейства.
На територията на общината функционират и са категоризирани 141 броя
обекта за хранене и развлечение и 75 обекта за настаняване.
Средствата за подслон са 19 на брой с 2331 легла и 821 стаи. Регистрираните
нощувки на легло през 2011 г. са 497 259 бр. Пренущувалите лица са 16793
бр.
Регистрираните хотели през 2011 г. са 5 на брой с 1520 легла, 509 дтаи,
пренущуварите лиза са 13 148 бр.
Основни забележителности и места за посещение са:
Курортен комплекс «Камчия»:
Курортен комплекс „Камчия” заема площ от 5900 дка, от които 192 дка
плажове. Намира се в землището на с.Близнаци, до устието на река Камчия,
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която се влива в Черно море.
Туристически забележителности са резерват „Лонгоза”, буферната зона на
биосферен резерват „Камчия”, който е под егидата на ЮНЕСКО, устието на
река Камчия или манът „Паша дере”. В крайбрежната зона са оформени два
туристически центъра: комплекс „Камчия – север” и комплекс „Романтика”.
Целогодишни туристически обекти
Спа хотел «Орфей Палас»
Заобиколен от гъста лонгозна гора и се намира в идеалния център на к.к.
„Камчия”, на 20 км. от гр. Варна и на 28 км. от „Летище Варна”. Разположен
само на няколкостотин метра от девствения парк и плаж на камчийския
залив, хотелът е съсед на международния санаторно-оздравителен комплекс
на Правителството на гр. Москва. Само на километър е устието на р. Камчия
и резерватът „Камчийски пясъци”, където любители на дивата природа от цял
свят идват специално, за да се любуват на стотиците защитени растителни и
животински видове, някои от които са уникати. „ОРФЕЙ ПАЛАС” е модерен
хотел в района, работещ с туристи и предлага на своите гости съчетание от
непокътната природа, отлично обслужване и всички съвременни удобства –
СПА процедури и открит плувен басейн.
Комплекс «Кристал»
Изграден е на самия бряг на Черно море. Идеалното съчетание на отлична
кухня и елегантен стил, както и несравнимата морска гледка го прави
предпочитано място за отмора през горещите летни дни. Работи целогодишно
и е подходящ за семейни тържества, бизнес - партита и коктейли. Разполага
с ресторант от 250 места, тераса с още 100 места, снек-бар и кафесладкарница.
Староприемница «Приселци»
Разположена в едноимменото село намиращо се на 15 км. от град Варна на
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главния път за град Бургас, и на 12 км. от устието на река Камчия и
курортния комплекс намиращ се там. Плажната ивица отстои само на 6 км.
Комплексът се състои от две къщи изградени в традиционен български стил,
но и предлагащи всички съвременни удобства. Всяка стая разполага с
кабелна телевизия, интернет достъп, парно отопление, охладителна система
, самостоятелни санитарни възли. На разположение на гостите са напълно
оборудвана кухня и механа, възможност за ползване на хладилник и перално
помещение. Двете къщи са разположени всред широк и озеленен двор.
Комплексът е подходящ както за целогодишен отдих, така и за организиране
на семейни тържества и чествания.
Природните дадености, излаза на море са предпоставки за развитието на
туризма, но не са достатъчни. Основно туристическият продукт се използва
от жителите на общината и техните гости. За привличането на външни
туристи

е

нужно

провеждане

на

активна

маркетингова

политика

и

изграждане на съвременна туристическа инфраструктура. В курортния
комплекс «Камчия» е изграден детски център «Радуга», чрез привличането
на руски инвестиции, който се ползва изцяло от руски деца.
СОК «Камчия»
Международният детски санаторно - оздравителен комплекс "Камчия" се
намира в непосредствена близост до едноименния природен резерват, с
уникалното съчетание на лонгозна гора, река, пясъчни дюни и море.Той е
разположен на самия бряг, 25 километра южно от град Варна - морската
столица на България.
Санаторно-оздравителния комплекс "Камчия" е разположен на самия бряг, 25
километра южно от град Варна - морската столица на България.
Към настоящия момент са построени и се използват целогодишно:
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Хотелски комплекс "Лонгоз" с капацитет 450 легла; Атриум, басейн,
фитнес зала, конферентни зали и др.
Детски оздравителен лагер "Радуга" с леглова база предназначена за
600 деца и около 100 ръководители, киноконцертна зала с 600 места и
обществен център за клубна и кръжочна дейност;
Вилно селище "Пирин", състоящо се от хотелска част и единадесет
двуетажни вили с леглова база за 250 човека;
Ресторантски комплекс "Кристал" с основен ресторант от 250 места,
снек-бар, кафе-сладкарница и пицария;
Лечебно-диагностичен и балнеологичен център "Здравец";
Учебно-възпитателен център "Юрий Гагарин", който се състои от
училище, Планетариум, авиакосмически център с музейна експозиция,
Музей на славянската дружба, учебни лаборатории, лекционна зала с 250
места, помещения за детско творчество, кабинети по робототехника,
спортна зала, телевизионно и радио студии.
Спортен

комплекс

"Камчия",

отговарящ

на

всички

олимпийски

стандарти, включващ лекоатлетическа писта, многофункционално поле,
плувен басейн, зали за тренировки, открити игрища за футбол, волейбола
и баскетбола, и други съоръжения.
Детски център за културни и художествени дейности и програми
"Хамбарите".
Амфитеатър за 2000 зрители.
Селско стопанство
Развитието на земеделието и отчасти на животновъдството са определящи
фактори за общинската икономика. Добрите климатични условия и почвените
характеристики,

както

и

слабо

разчленения

релеф,

благоприятстват

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 22 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.
отглеждането на различни селскостопански култури

Източник:Общинска служба «Земеделие», гр.Аврен
Площите за нуждите на селското стопанство са 206 789 дка. Обработваемата
площ е 184 345 дка.
Растениевъдство
Обработваемата земя на територията на Община Аврен е 131 600 дка и е 44
% от общата площ на общината. Този дял е важен показател за значителния
поземлен потенциал на Община Аврен за развитието на селското стопанство,
особено в съчетание с благоприятните климатични и почвени условия. Производството на пшеница представлява 47% от производството на зърнените
култури. Тя е основната зърнена култура за изхранване на населението.
Слънчогледа е

втората по значение традиционна за общината култура. Тя

представлява 32 % от площите засети със зърнени култури. Като основната
фуражна култура производството на ечемик е в тясна зависимост от броя на
животните в общината. Пшеницата и ечемикът присъстват трайно в сеитбооборота, а напоследък е застъпено и нестандартно за общината производство

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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на маслодайна рапица. Другата основна фуражна култура от значение за
продуктивното животновъдство е царевицата. Засетите площи са 12 % от
общата обработвана земя. От маслодайните технически култури в общината
най-големи площи заема слънчогледа. Засети 32 % от общата обработвана
земя.
Немалък е процента на производство на тритикале- изкуствен хибрид между
пшеница и ръж. Той съчетава високия продуктивен потенциал и добри качества за хлебопроизводство на пшеницата с понижените изисквания към почвите и пластичност към климатични условия и плевели на ръжта. В света
главно се използва за фураж на животни, но все по-голямо приложение намира като хлебна култура — за производство най-вече на диетични храни.
Наличието все още на складови бази, техника и традиции в зърнопроизводството е застъпено основно в кооперациите. Кооперациите, арендаторите обработват 43 307 дка. , частните стопанства 190 дка.

Трайните насаждения заемат малък процент от обработваемата земя, предимно лозя.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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и Управляващия орган.

- 24 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.

Животновъдство
Природо-климатичните условия в общината позволяват отглеждането на различни видове животни, което определя животновъдството като втори основен
подотрасъл на селското стопанство в общината. Доброто зърнено и фуражно
производство в полската част предопределят развитието на говедовъдството,
овцевъдството, козевъдството и др. Наличието на пасища и ливади в полупланинската част на общината са условия за развитие на овцевъдството, козевъдството и говедовъдството.
Произведената животновъдна продукция е предимно за самозадоволяване.
За преработка се изкупуват излишъците от фамилните стопанства, главно
мляко и говеждо месо.
Брой на животните по видове

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Източник: Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г.

Наблюдава се тенденция към увеличаване на общия брой животни във всички стопанства в Общината, обуславящо се от търсенето на вътрешния пазар.
В стопанства се отглеждат: 1114 броя говеда, 2712 броя овце, и 5466 броя
птици.
На сегашния етап интерес се проявява и към подотрасъла пчеларство, като е
налице нарастване броя на пчелните семейства.
От сравнителния анализ се установява, че общината участва с нисък дял в
отглеждането на биволи и свини, спрямо останалите общини във Варненска
област. Причина за това е ниската реализация на продукцията, несъздадените пазари за потребление, което води и до намаляване обема на производство.
Горско стопанство
Общата площ на горите и земите от държавния горски фонд възлиза
на 118770 дка, което съставлява около 33,6% от територията на общината.
Основните дървесни видове са широколистни – цер и благун, които, взети
заедно, заемат около 80% от горските площи. Незначителен дял имат иглолистните видове, главно черен бор.
Част от горите са с влошени качества, главно в резултат на извършТози документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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вана в близкото минало човешка дейност без оглед на опазването на горските ресурси (безконтролна паша на добитък, добив на огревна и строителна
дървесина в големи количества, както и сеч на ценни дървесни видове, използвани в занаятчийството). В резултат на това, голяма част от високостъблените в миналото гори днес имат характер на издънкови, които са с много
по-ниска производителност и стопанска годност.
Възможностите за развиване на дърводобив, който да има сериозен
дял в общинската икономика, са по-скоро ограничени, тъй като голяма част
(над 60%) от горите на територията на общината са със специално предназначение – такива са 7 460 ха, от които 4 935 ха курортни гори, 289 ха зелени
зони и 1 522 ха ловно-стопански територии. Последните имат своето значение за развитието на международния ловен туризъм (ловните хижи в местността „Пода”, „Петрича” и с. Здравец) главно като допълнителна атракция
към предлагания морски туристически продукт.
Важен момент в развитието на горското стопанство е то да бъде подчинено на принципите на устойчивото развитие и опазването на горското и
биоразнообразието. За целта е необходимо да се извършва както залесяване
с подходящи дървесни видове, така и да се осъществява постоянен контрол
върху нерегламентираните сечи в горските територии.
2.1.3 Динамика по броя на заетите
Анализирайки фирмите от гледна точка на тяхната големина през целия
анализиран период преобладават микро фирмите /до 9 заети/, които заемат
от 94-100% от всички предприятия. През 2007 и 2012 г. са регистрирани
предриятия

с

персонал

от

10

до

49

заети.

Преобладават

микро

предприятията, съсредоточени в областта на търговията, хотелиерство и
ресторантьорство.
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Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
Малкият

и

среден

бизнес

се

развиват

самостоятелно,

което

създава

неопределеност в развитието му и крие риск от структурна неустойчивост.
Ако обобщим тези два критерия според формата на собственост и според
броя на заети лица можем да определим, че по-голямата част от активните
фирми са частни, работещи в отрасъл търговия и услуги, с персонал до 9
човека.
2.1.4. Качествени характеристики на общинската икономика
През последните години се забелязва ръст в дейността на частните фирми,
важен фактор е изявата на местна инициатива за развитие на частната
стопанска дейност в областта на хотелиерството и селското стопанство. В
момента за икономиката на общината като цяло е жизнено необходимо да
постигне по-висок темп на растеж, чрез привличането на чуждестранни
инвестииции за развитието на интраструктурата като важно условие за
развитието на туризма.
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Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
През периода 2007 – 2012 г. най-високи нетни приходи от продажби има
през 2012 г., понижението е най-голямо през 2009 г. Намалението е основно
в преработващата промишленост с приблизително 93 %. В структурно
отношение за целият период най-голям дял в нетни приходи от продажби
заема селското и горското стопанство- 32 %, търговия ремонт и техническо
обслужване на автомобили и мотоциклети, -26 %, следван от транспорт и
складиране на площи 18 %, хотелиерство и ресторантьорство – 5%. С нулев
дял са операциите с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес
услуги през 2012 г. за разлика от 2009 г. когато операциите с недвижимо
имущество са заемали приблизително 2%. Може да се каже, че за периода
2008 и 2012 г. като структуроопределящи отрасли са селското и горско
стопанство,

търговия,

ремонт

на

автомобили,

хотелиерство

и

ресторантьорство.
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Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
Печалба и загуба
Анализирайки динамиката на печалбата и загубата по отрасли се наблюдава
постоянен

тренд

на

загубата

и

възходяща

линия

на

печалбата

на

предприятията сред 2010 г. В периода от 2010 до 2013 г. печалбата рязко се
повишава, същевременно и загубата се увеличава но с много малки
стойности. Предвид статистическите данни, че графиката на печалбата е над
графиката на загубата е видно, че предприятията развиват своята дейност
стабилно.
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Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
Динамиката на печалба и загуба се определя от селското и горско стопанство
като основно определящ отрасъл на общинската икономика.
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Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
Приходи от дейност
През анализираният период се наблюдава тенденция към увеличаване на
приходите от дейността, като рязък спад има през 2010 г. и 2012 г.,
причините

се

крият

в

трудната

икономическа

ситуация

на

световно

респективно и национално ниво. Най-чувствително е намалението през 2010
г., което спрямо 2009 г. е 27 045 хил.лв., а намалението през 2012 г. спрямо
2011 г. е 31178 хил. лв.
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 32 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.

Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
Общата тенденция на приходите на намаление и увеличение не съвпада с
конкретен отрасъл, което говори че нито един отрасъл не е водещ за
икономиката на общината и не би могъл да силно да влияе върху общата
тенденция на общинската икономика.
Селското и горско стопанство, търговията и ремонта на автомобили и
мотоциклети през целия период има трайна тенденция за увеличение.
Транспорта, складиране и пощи имат почти постоянни приходи от дейността,
като

има

леки

колебания,

но

като

цяло

приходите

са

постоянни.

Преработващата промишленост бележи трайна тенденция за намаление,
както и операциите с недвижими имоти, които в края на периода се
увеличават отново, но не достигът нивата в началото на периода 2007-2008
г.
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Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
В следващите данни е показано местото на общината в област Варна:
Дълготрайни материални активи
Дълготрайни материални активи (ДМА) на нефинансовите предприятия в
съотношение спрямо област Варна за периода 2007-2012г. в хил. лева

Област Варна
Община Аврен
% на община
Аврен от област Варна

2007
6484645
51250

0,79

2008
2009
7819757 8194095
0
0

0

0

2010
8231690
0

2011
8152841
0

2012
7 554 361
18 409

0

0

0,2

От таблицата е видно че предприятия в община Аврен не заемат значителен
дял от дълготрайните материални активи на област Варна.
От данните е видно, че община Аврен не е съществен икономически фактор
за област Варна. Причината за това са липсата на големи предприятия, които
да оказват силно икономическо влияние. Видно от стойностните показатели
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е, че най-трудна за икономиката е била 2010 г. от анализирания период,
като след това икономическите показатели бележат покачване. За област
Варна най-трудна и с най-ниски икономически показатели е 2009 г., но
предвид, че в община Аврен предимно се развива селското стопанство и
туризма, тенденциите на ниво община се различават в незначителна степен
от тенденциите на ниво област.
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2.2. Общински бюджет и общинска собственост
2.2.1. Общински финанси
Един от ключовите въпроси в развитието на местното самоуправление са
проблемите на местните финанси и самостоятелност на Общината.
Местните

финанси

взаимоотношенията,

са
в

парично

които

влиза

отражение

на

организацията

и

общината

при

осъществяване

на

дейността си. В последното десетилетие общините в България изминават път
на финансова децентрализация, регламентирана със Закона за държавния
бюджет на Република България.
Основната цел, към която се стремят е предоставяне на публични услуги по
количество, качество и цени, съответстващи на потребностите и съобразени с
интересите и възможностите на гражданите. Финансовата децентрализация е
дългосрочен процес и се основава на следните принципи:
–Ясно разграничаване на разходните отговорности на държавата и общината.
–Остойностяване разходните отговорности на държавата, с разработените от
Министерския съвет стандарти за численост на персонала и издръжка за
образование, здравеопазване, социални дейности, читалища, общи държавни
служби, отбрана и сигурност.
–Същностни

промени

в

ЗМДТ,

насочени

към

предоставяне

на

пълни

правомощия на общините върху местните приходи, с което се увеличава
отговорността на общината по определяне и събиране на общинските
приходи, които са единствения източник за финансиране на общинските
дейности.
С общинския бюджет местната власт осъществява своята политика и като
финансов план отразява очакваните финансови ресурси, тяхното използване,
разпределението по време и по видове разходи за осъществяване на
отговорностите, делегирани от държавата и местните отговорности. В
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процедурата по съставяне на общинския бюджет участват освен общински
съвет, общинска администрация и населението. Населението е основен
участник и потребител на бюджетните средства, т.е. внесените данъци и
такси от населението се ползват пак от него, като обществени услуги – за
образование, здравеопазване, социални услуги, осветление на улици и
площади,

сметосъбиране,

сметоизвозване,

хигиенизиране,

озеленяване,

ремонт на улици, за ползване на детските градини и ясли, услуги в
духовната сфера – библиотеки, музеи, спорт и туризъм.
Общинският бюджет има две основни части - приходи и разходи .От своя
страна приходите са обособени в два раздела-приходи за делегирани
държавни дейности и общински приходи. По същия начин са структурирани и
разходите-за държавни дейности и за общински дейности.
Бюджетни приходи на Общината са обособени в два основни раздела:
собствени приходи, държавни трансфери.
Собствените приходи са данъчни и неданъчни. В данъчните приходи се
включват местните данъци-данък върху недвижими имоти, данък върху
превозни средства,данък върху наследствата, данък при придобиване на
имущества по дарение. Към неданъчните приходи отнасяме приходи и доходи
от собственост, общинските такси, глоби, санкции и наказателни лихви,
приходи от продажба на общинско имущество, приходи от концесии, други
неданъчни приходи.
Взаимоотношенията с централния бюджет са под формата на държавни
трансфери-обща
разходи,

допълваща

държавен

субсидия,

трансфер

на

целева

субсидия

преотстъпените

за

данъци

капиталови
по

ЗОДФЛ,

изравнителна субсидия за общински дейности. В приходната част на
общинския бюджет постъпват и трансфери от министерства и ведомства.
Бюджетните и извънбюджетните приходи

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 37 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.
Анализирайки бюджетните и извънбюджетните приходи за периода 2007 г.2013 г. се забелязва тенденция на увеличение на бюджетните приходи до
2009 г. след което понижение и рязко повишение през 2013 г. Бюджетните
приходи за 2007 год. по отчетни данни са 7212784 лв., през 2011 г. спадат
до 5435022, а за 2013 год. – 10 882 642 лв. или увеличение с 52 % спрямо
2012 г..
Голямо е увеличението на извънбюджетните приходи след 2009 г., което е
близо 11 пъти за периода през 2012 г. спрямо 2009 г.. Участието на
общината с проекти финансирани със средства на ЕС са способствали за
увеличение на извънбюджетните приходи.

Източник: Общинска администрация Аврен
При анализа на състава и структурата на приходите се забелязва следната
тенденция:

Увеличение

на

приходите

от

общински

такси

–

30%

и

имуществени данъци-48%, постъпленията от продажба спадат през 2010 и
2011г. като се увеличават през 2012 и 2013 г. за 2013 г. приходите от
продажби са 10 % от общите приходи.
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Източник: Общинска администрация Аврен
С размера на приходите за всяка бюджетна година се обезпечават разходите
по бюджета, като се спазват приоритетите, утвърдени с решения на
Общинския съвет. Бюджетните разходи на общината се представят по
параграфи и по функции съгласно Единната бюджетна класификация.
Структура на разходите
Структурата на разходите по параграфи:
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Източник: Общинска администрация Аврен
Анализирайки структурата на разходите за 2007 год. до 2013 год. е видно
намаление на относителния дял на капиталовите разходи, заплатата и
задължителните осигурителни вноски за периода 2007-2013 г. са относително постоянни. Най-много капиталови вложения са направени през 2007 до
2009 г., като най-малсо накива са направени през 2011 и 2012 г.
Динамиката за числеността на персонала зает в бюджетната сфера по
функции в общината по години е както следва:
ФУНКЦИИ
Изпълнителни и законодателни органи
Отбрана и сигурност
Образование
Социални дейности
Култура,почивно дело
Други дейности
Здравеопазване

2007 г.
85
0
158
2
1
13
5

2008
80
0
148.5
3
1
14
5

2009
95
9
144
3
1
14
5

2010
91
9
137.5
2.5
0
12
5

2011
82
0
152
2.5
0
12
5

2012
89
0
152.5
3
0
11
5

2013
88
0
151,5
16
0
12
5
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Източник: Общинска администрация Аврен
Видно от таблицата е, че през анализирания период промени в числеността
има основно във функции образование и изпълнителни и законодателни
органи. Въпреки промените, видно от данните е, че оптималния брой на
числеността на администрацията е 87-88 броя.
Структура на разходите по функции

Източник: Общинска администрация Аврен
При

съставянето

на

бюджета

основните

разходи

на

общината

са

съсредоточени в осем функции:
Изпълнителни и законодателни органи-по тази функция отчитаме разходите
на общинска администрация и общински съвет за работни заплати и
издръжка, както и организационното и административното обслужване на
населението от общината. Относителния дял от всички разходи е 38 %.
Отбрана и сигурност: По тази функция отчитаме разходи на делегирани от

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 41 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.
държавата

дейности,

свързани

с

издръжка

на

детски

педагогически

стаи,издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните,разходи на постоянната комисия за
бедствия и аварии и др.
Образование: Държавата финансира изцяло общообразователните училища и
заплатите на заетия персонал в детските градини. Като приоритетен отрасъл,
образованието заема най-висок относителен дял в общинския бюджет. За
2007 г. той е 23 %, който се увеличава за 2013 г.-38%.
Здравеопазване: Относителният дял на здравеопазването в общия бюджет
бележи ръст на намаление поради извършените структурни промени на
национална равнище.
Социални дейности: Относителният дял на разходите за социални дейности е
почти постоянен 7-10 %. Намаляване на относителния дял за социални
разходи се дължи на настъпилите структурни промени в социалната сфера
поради промяна на Закона за социалното подпомагане. Отпускането на
помощи на социално слаби лица и семейства от 2003 г. се извършва от
Агенцията

за

социално

подпомагане,

чрез

Дирекцията

за

социално

подпомагане, на общината остана ангажимента, да осигурява издръжката
домашен социален патронаж.
В други дейности отчитаме, жилищно строителство, и благоустройство –
където са разходите за водоснабдяване и канализация, осветление на улици
и площади, управление, контрол и регулиране на дейностите по околната
среда, озеленяване, чистота, други дейности по БКС. Тази функция заема
сравнително висок относителен дял в общите разходи на бюджета.
Култура: в тази сфера се финансират читалища, библиотеки, музеи,
изложбени

зали,

туристическа

дейност,

масова

физкултура

и

спорт.

Относителния дял на разходите на тази дейност спрямо общия размер на
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бюджета за 2007 г. е 7 % , а за 2013 год. е 8%.

2.2.2. Общинска собственост
Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда
своята дейност и своята политика. Управлението и разпореждането с
общинската собственост са едни от най-значимите функции на общината и
Общинския
разделянето

съвет.
й

разпореждането

от
с

Идентифицирането
държавната
нея

е

от

на

собственост,

първостепенна

общинската
както
важност

собственост,

управлението
за

и

нормалното

функциониране на общината. Това е един сложен и продължителен процес,
правно регламентиран от действащото законодателство, което само по себе
си е в процес на доразработване и прецизиране.
На следващата графика са представени данни за актуваните имоти през
периода 2007 -2013 г. През периода се е увеличил броя на актуваните имоти
частна общинска собственост, като същевременно е намалял броя на
деактуваните, което говори за добро стопанисване на собствеността и
управление. Най-много актове за общинска собственост са съставени през
2009 г., причината е актуването по чл. 19 от ЗСПЗЗ Закон за собствеността и
ползването на земеделските земи. Издирването и актуването на общинската
собственост е един непрекъснат във времето процес, който ще продължава и
в бъдещето.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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Източник: Общинска администрация Аврен
Управление на общинската собственост
Приходите от наеми за разглеждания период са отразени на диаграмата.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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Източник: Общинска администрация Аврен
Предвид, че в общината се развива предимно селското стопанство, приходите от наем земя бележат най-голям ниво през 2008 г. и през 2013 г. Доходите
от наем имущество имат относително постоянна величина през целия анализиран период.
Разпореждане с общинска собственост
В съответствие с изискванията на ЗОС и НРПУРОИ разпореждането с имоти и
вещи, общинска собственост, става след провеждане на търгове или
конкурси. Забелязва се тенденция към намаляване на приходи от продажба
на общински имоти. През изследваният период най-висок ръст от приходи от
разпореждане с общинска собственост се отбелязва през 2009 г.

Източник: Общинска администрация Аврен
През изследваният период приходите от продажби са най-високи през 2008
г. като следващата 2009 г. са актувани най-много имоти. Приходите от наеми
бележат положителна тенденция. 2013 г. се характеризира с най-високи

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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приходи от наеми, относително високо ниво на съставени актове за частна
общинска собственост и най-малко приходи от продажби. Данните показват,
че в края на периода управлението на общинската собственост е стабилно,
собствеността се управлява най-вече чрез отдаване под наем.

ИЗВОДИ:

 Стабилизиране на общинските приходи и разходи
 Наличие на природни ресурси, но необходимост

от

адекватни

решения за развитие на туризма





Икономика се развива и бележи положителен финансов резултат
Стабилни стойности на основните икономически показатели
Развитието на селското стопанство и туризма
Създаване на МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен за подпомагане на
рибарството.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
3.1. Демографски характеристики и тенденции
Населението живеещо на територията на Община Аврен

според

Преброяването 2011 г. е 8574 жители. При направено сравнение с броя на
населението през 2005 година се бележи увеличение с 540 човека.
Причината за това заселилите се през последните години лица, привлечени
от благоприятните природни условия. Графиката показва, че в някои от населените места, населението драстично намалява, но в други като с. Приселци поради близостта им до гр. Варна населението многократно се увеличава.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Източник: Национален статистически институт
Възрастова структура
Съотношението

между

населението

в

подтрудоспособна,

трудоспособна

възраст и в надтрудоспособна гарантира нормално възпроизводство и
поддържане

в

добро

състояние

на

човешките

ресурси.

Хората

в

надтрудоспособна възраст при Преброяването 2011 година са 2570, около 30
% от населението на общината. През анализираният период видно от
графиката съотношението се е запазило. Над 52 % от населението е във
възрастова група 18-59 години. В общината се запазва националната
тенденция за застаряване на населението. Лицата в надтрудоспособна
възраст значително надвишават лицата подтрудоспособна, което в бъдеще
ще създаде проблем с наличието на работна сила.
Населението

под,

във

и

надтрудоспособна

възраст

според

данни

от

Преброяването 2011 година за Община Аврен е относително постоянно.

Източник: ГРАО

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 48 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.

Раждаемост – динамика
Разглеждайки динамиката на раждаемосттта за периода 2007 – 2013 година е
характерно, че в началото на периода раждаемостта е висока, след което
започва да намалява, като има периода на покачване спрямо предходната
година /2012 спрямо 2011 г./, най –ниска е през 2013 г. с 56 деца.
Живородените на територията на общината към 31.12.2013 година са 56, от
които 28 момчета и 28 момичета, през 2007 година са родени 107 деца, от
които 63 момчета и 44 момичета.

Източник: Общинска администрация Аврен
Смъртност – динамика
За периода 2007 – 2013 година починалите на територията на Община Аврен
в абсолютна стойност е средно 92 човека годишно.
За анализирания период 2007 – 2013 най-висока е смъртността през 2007
година (113 души).

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Източник: Национален статистически институт
Естествен прираст
За периода 2007-2013 година се наблюдава една постоянна тенденция на
увеличаване на отрицателния естествения прираст.
Единствено през 2009 г. има положителен естествен прираст в общината.
Като се проследят тенденциите на промени в демографската структура на
населението може да се оформи следната обща картина: наличие на
отрицателен естествен прираст, застаряване на населението, повишаване
нивото на смъртност. Всичко това в бъдеще би довело до сериозни проблеми
в различните сфери на живота.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Източник: Национален статистически институт
Механичен прираст
За количествените изменения в броя на населението, за формирането на
трудовите ресурси, за тяхното разпределение и преразпределение на
територията

на

областта

има

съществено

значение

развитието

на

миграционните процеси.
Според данни от Преброяването през 2011 г. коефициентът на механичен
прираст за общината е положителен. Тоест заселилите се са повече от
изселилите се. Единствено в началото на периода през 2007 година има
наличие на отрицателен механичен прираст. В следващите години броя на
заселилите се е значително по-висок от броя на изселилите се. Стойности на
този показател, показват, че общината е създала необходимите условия за
задържане на човешкия ресурс на територията й.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Източник: НСИ, Преброяване 2011 г.
Етническа структура
Етническият състав на населението по данни от последното преброяване
през 2011 г. е представен в следващата графика. Преобладаващо е българското население 68%, следващата по многобройност етническа група е турската, представена предимно в с. Дъбравино, Болярци и Бенковски. Ромската
общност се населява предимно в селата Синдел, Царево и Беновски и представлява 11 % от населението на общината.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Източник: Национален статистически институт
3.2 Образователни характеристики
3.2.1 Образованост на населението

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

Населени

Незавършено

Никога не

Дете (до

начално

посещавал

7 години

и училище

вкл.,

места

което
още не
посещав
а
училище)
АВРЕН

7851

624

2480

2791

1242

501

205

8

С.АВРЕН

669

61

241

246

84

33

4

-

С.БЕНКОВСКИ

484

40

164

177

65

24

13

..

С.БЛИЗНАЦИ

731

79

345

234

41

28

4

-

С.БОЛЯРЦИ

146

7

40

68

24

..

..

-

С.ДОБРИ ДОЛ

17

..

7

5

..

-

-

-

С.ДЪБРАВИНО

1244

39

190

506

359

93

52

5

С.ЗДРАВЕЦ

301

50

128

94

20

9

-

-

С.КАЗАШКА

218

..

49

105

36

23

3

-

С.КИТКА

226

23

64

73

43

15

8

-

С.КРУША

61

10

24

20

..

-

..

-

С.ПРИСЕЛЦИ

1092

209

476

266

82

54

5

-

С.РАВНА ГОРА

161

14

60

48

25

..

7

..

С.САДОВО

296

9

80

122

45

25

15

-

С.СИНДЕЛ

912

39

222

276

193

107

74

..

С.ТРЪСТИКОВ

550

16

154

235

113

26

6

-

С.ЦАРЕВЦИ

625

23

212

257

83

43

7

-

С.ЮНАК

118

..

24

59

21

10

..

-

Област Варна

440803

104528

190434

88685

30632

21167

4496

861

РЕКА

О

Източник: Национален статистически институт
Тридесет и девет процента /39 %/ от населението е със висше и средно
образоване, тази стойност е сравнително висока спрямо процента за област
Варна

,

който

е

67

конкурентноспособно
населението

е

с

на

%,

което

пазара

начално

на

прави

населението

труда.

Шестнадесет

образование,

което

говори

на

общината

процента
за

липса

от
на
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професионална

квалификация

и

респективно

малко

възможности

за

намиране на работа.

3.2.2 Образователна инфраструктура
Община Аврен разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с
оптимална за досегашните потребности структура за общо образование.
Предвид близостта на общината до гр. Варна може да се каже, че
населението е обезпечено с учебни заведения за професионална и висша
образователна степен.
В общината функционират следните детски градини с филиали към тях:
ЦДГ „Радост” с.Аврен с филиал с.Синдел;
ЦДГ „Щурче” с.Приселци с филиал с.Близнаци;
ЦДГ „Пролет” с.Дъбравино с филиал с.Казашка река,
ЦДГ „Щастливо детство“ с.Царевци, с филиал с.Тръстиково
ЦДГ

„Щастливо

детство“

с.Бенковски,

с

филиал

с

Садово.

Въпреки

намалението на деца в предучилищна възраст в някои от населените места,
броят на функциониращите детски градини се запазва. Образователното
ниво на детските учители е високо- с висше и полувисше образование.
В общината функционират общо 6 училища, всички общински, от които - 5
основни и 1 средно общообразователно, като в тях учат към 2013-2014 – 730
ученици, в т.ч. на самостоятелно обучение. Тревожно е намалението на
учениците в горните класове на обучение. Административната мярка (детски
надбавки срещу удостоверение от училище) даде резултат, но не реши
същностни

проблеми

транспортиране

от

-

пределна

села

без

бедност,

училище.

риск

и

Таблицата

неудобства
по-долу

при

показва

изменението на учащите за периода 2011-2013 г.
Общината разполага с добра образователна инфраструктура.
тенденциятаза

намаляване

на

раждаемостта,

броя

на

Въпреки

учениците

за
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последните 3 учебни години бележи лек ръст на увеличение, което показва,
че се предприемат мерки за привличане на децата в образователната
система.

Източник: Общинска администрация Аврен
Наблюдава се постоянен темп на намаляване на раждаемостта, но броя на
учениците за последните 3 учебни години бележи темп на увеличение, което
говори, че се предприемат мерки за привличане на децата в училище.
Увеличавене на броя на децата е в предучилищна възраст и от 1 до 4 клас,
Докато от 5- 12 клас тенденцията е към намаляване броя на учениците. По
експертна оценка се забелязва увеличение на броя на младите хора до 24
години, които не завършват основното си образование или не продължават
след него, което води до намаляване на образователния ценз. Осемдесет и
седем процента от преподавателите са с висще образование, не е налице
недостиг на учители.
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3.3 Здравеопазване
Здравното обслужване на населението на територията на Община Аврен се
осъществява предимно чрез първичната извънболнична медицинска помощ
предоставяна от 6 /шест/ броя практики на общо практикуващи лекари,които
покриват всички населени места от общината. Стоматологичните практики са
6 в населените места .Царевци, с.Тръстиково, с.Синдел,с.Аврен
с.Бенковски, с.Приселци. Населението не изпитва недостиг от

здравно и

стоматологично обслужване.
3.4 Социални услуги
Съгласно Закона за социално подпомагане, «социални услуги» са дейности,
които

подпомагат

и

разширяват

възможностите

на

лицата

да

водят

самостоятелен начин на живот.
Социалните

услуги

са:

услуги,

предоставяни

в

общността

и

услуги,

предоставяни от институции.
Социалните услуги, които се предоставят в общността на територията на
община Аврен са:
Социални
услуги

по 2007

2008

2009

2010

2011

25

25

25

25

2012

2013

30

21

години
25
1.ДСП
2.

Личен

и

15

социален
асистент
3."Социално
предприятие за
обществено
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хранене

в

Община
Аврен"
65
3.1. Услуга ДСП
3.2."Обществен

225

а трапезария"
4.

40

Мобилна

263

обществена
трапезаия
5."Алтернативи

12

12

10

"
6.

"Виртуално

бюро

за

25

социални
услуги"
ОПРЧР

–

лица

за
с

увреждания
Домашен социален патронаж - представлява комплекс от социални
услуги,

предоставяни

по

домовете,

свързани

с

доставката

на

храна,

поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения,
обитавани

от

ползвателя,

съдействие

за

снабдяване

с

необходимите

помощно-технически средства при ползватели с увреждания, битови услуги и
др. Структурата на Домашния патронаж в Аврен е с капацитет 25 абоната, за
периода от 2007-2010 г. През 2011 г. от дейността се развива от създадено
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социално предпроятие за обществено хранене, с капацитет 65 лица от с.
Дъбравино, с. Синдел, с.Аврен.
Личен асистент- «личен асистент» е лице, полагащо постоянни грижи за
дете или възрастен с трайно увреждане или за тежко болен за задоволяване
на ежедневните му потребности. Услугата се е предоставяла за 15 лица през
2009 г.
В рамките на проект 'Социално предприятие за обществено хранене в
община Аврен' бяха предоставяни услуги като домашен социален патронаж
за 65 потребители и обществени трапезарии в с. Синдел и Дъбравино за 40
потребители.
През 2007 и 2009 г. чрез БЧК бяха подпомагани семейства в затруднено
материално положение с цел осигуряване на обяд
качествена храна на техните деца, продукти

на

от пълноценна и

нуждаещи се лица от

социално слаби семейства и разпределяне на продукти от интервенционните
запаси на Европейския съюз на социално слаби лица.
Клуб на пенсионера:
В община Аврен функционират 15 клуба на пенсионера, разпределени по
населени места, както следва с. Аврен, с. Бенковски, с. Близнаци, с.
Болярци, с. Добри дол, с. Дъбравино, с. Здравец, с. Казашка река, с. Китка,
с. Круша, с. Приселци, с. Садово, с. Синдел, с. Царевци, с. Тръстиково.

В

тези клубове възрастните хора се срещат, общуват, обсъждат свои проблеми,
включват се в различни занимания.
3.5 Трудов пазар и безработица
3.5.1. Заетост
Средно броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през
2008 г. за Общината е около 1018, през 2012 г. е 917 като намалението е
близо с 9 %. Най-висока е заетостта по трудово и служебно правоотношение
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през 2012 г. – 1224 лица.

Източник: Териториално статистическо бюро-Варна
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Източник: Териториално статистическо бюро-Варна
Най-голям е броя на заетите в транспорт и складиране и пощи- 33 %,
следвана от образованието с 21%. Най-ниска е заетостта в операциите с
недвижими имоти и професионални дейности и научни изследвания.
3.5.2. Безработица
По данни на Дирекция “Бюро по труда” към 31.12.2013 г. година равнището
на безработица спрямо икономически-активното население за Община Аврен
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ниска, но в сравнение с безработицата на страната и областта през целия
период е значително по-висока. Причината е липсата на големи производста
и предприятия, а икономическата криза възпрепятства развитие на дребния
и средния частен бизнес.

. Положението в общината е отражение на

състоянието на национално ниво. В периода 2009-2010 г. равнището на
безработицата е постоянно около 12%, след което значително се покачва и в
периода от 2011 до 2013 г. е почти два пъти по-висока от безработицата за
страната и областта. Икономическата криза, затварянето на предприятия,
съкращаване на производство, се отразяват негативно върху заетостта.
Изменението на равнището на безработица през анализираният период е
представено на следващата диаграма:

Източник: Дирекция ”Бюро по труда”-Долни чифлик
Броят на регистрираните безработни към декември 2013 г. е 654 души- найвисокият брой за изследваният период. Най-голяма е безработицата сред
лицата с най-нисък образователен ценз, намаляването на производствата и

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 62 -

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.
намаляване на необходимостта от нискоквалифициран труд повишават
стойностите по този показател.

Източник: Дирекция”Бюро по труда”-Долни чифлик
В годишен разрез преобладават регистрираните безработни със средно и
начално образование. Най-ниска е безработицата през периода 2007-2008 г.,
постоянно ниво на безработицата има в периода 2009-2010 г., след което
нивото на безработицата се покачва значително през периода 2011 -2013 г.
Ситуацията в общината е отражение на ситуацията в страната, и световната
икономическа криза,

намаляване на производствата, увеличаване на

безработицата на национално ниво, води до ограничаване на възможностите
на хората за летуване и туризъм, който е основен отрасъл за общината.
Търсенето на работна сила продължава да е ограничено и хаотично и зависи
от моментните потребности на работодателите. Не се отбелязва чувствително
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намаляване на безработицата независимо от реализираните мерки съгласно
възможностите,

които

дава

Закона

за

закрила

на

безработицата

и

насърчаване на заетостта чрез субсидирани временни места, както и
Националната програма за временна заетост «От социални помощи към
осигуряване на заетост», преференциите съгласно ЗЗБНЗ, от които могат да
се възползват работодателите, както и мерките за заетост за регистрираните
безработни.
На лице е дисбаланс между търсене и предлагане на работната сила, като
предлагането многократно превишава търсенето. Увеличава се делът на
дългосрочно безработните.
Групата на лицата с основно и по-ниско образование, без специалност и
професия е поставена в по-неконкурентна позиция на пазара на труда.
Наблюдава се търсене на персонал на възраст до 35 или до 40 години.
Лицата над 55 и повече години все по-трудно се устройват на работа.
Профила

на

безработицата

по

възраст

е

представен

със

следващата

диаграма:
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Източник: Дирекция”Бюро по труда”-Долни чифлик

В началото на периода 2007 година най-висока е безработицата сред
младежите

от

25-34

години,

след

което

тя

постепенно

намалява

и

непрекъснато се увеличава безработицата сред лицата над 55 години.
Младежката безработица поддържа постоянно ниво, което не е добър
показател и в бъдеще ще доведе до изселването на младите хора.
Увеличаването на безработицата сред лицата над 55 години говори за
увеличаване броя на населението, което няма да има възможност да
придобие право на пенсия и ще намали доходите и жизнения стандарт на
лицата. В останалите възрастови групи безработицата има постоянно ниво,
като най-ниска е сред лицата от 40 до 44 години.

Източник: Дирекция”Бюро по труда”-Долни чифлик

Безработицата по полов признак е по-висока при жените, като в началото на
анализирания период 2007-2008 г. е била почти два пъти по-висока спрямо
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безработицата при мъжете, към края на периода безработицата и при мъжете
се увеличава значително.

Източник: Дирекция ”Бюро по труда”-Долни чифлик

От данните на графиката е видно, че най-висока е безработицата сред
лицата с работническа професия и тези с квалификация в областта на
образованието. Липсата на производства, както и преструктурирането на
училищата доведоха до увеличаване на безработицата в тези сектори.
3.6 Доходи и благосъстояние на населението
Средната годишна заплата на наетите отбелязва увеличение, с по-бавни
темпове на растеж от началото на периода 2007 г. до 2011 г. Най-висока е
средната работна заплата през 2012 г., след което през 2013 г. отново
намалява.
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Източник: Териториално-статистическо бюро-Варна
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От анализираните данни следва извода, че най-добро заплащане на труда
средно за анализирания период е в транспорт, складиране и пощи, следвано
от образование, селско и горско стопанство. Най-ниски са стойностите в
хотели и ресторанти, операции с недвижими имоти, административни и други
спомагателни дейности.
Според последното Преброяване 2011 г. броя на жилищните сгради е 6441
бр., като от тях панелните са 61, стоманобетонните 251 бр., тухлени 5433 бр.
, не малък е броя на другите 696 бр. , които не отговарят на съвременните
изисквания за жилище.
Общо полезната площ е 509490 кв. м, от която жилищна 398418 кв. м.,
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спомагателната 71676 кв. м., площа на кухненските помещения 39396 кв.м.
От данните се налага извода, че населението е обезпечето с жилищна площ,
предвид

развитието

на

селсокто

стопанство

не

малък

е

делът

на

спомагателните площи.
Социално подпомагане
Общият брой на получилите месечни помощи лица по реда и условията на
чл.9 от ППЗСП към 31.12.2013 год. са: 340 лица в началото на периода и 339
в края на пеиода 2013 г. Хората с трайни увреждания заемат постоянно
ниво, както и децата и младежите в риск. Жени в риск не са регистрирани.

Общината има разработена «Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги 2011-2015г.», както и «Общинска стратегия за закрила на детето
2008-2018», в тези документи подробно са представени данни за социалното
състояние на жителите на общината, както са посочени и мерки за
преодоляване на проблемите
За хората от третата възраст в Община Аврен са изградени клубове на
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пенсионера. Друга тенденция е премахване на архитектурните бариери за
лица с увреждания.
ИЗВОДИ:
Негативна демографска тенденция;
Високо ниво на безработица спрямо средното за страната и
областта;
Ниско ниво на професионална квалификация на работната сила
Несъответствие

между

изискванията

на

пазара

на

труда

и

подготовката, давана в средните училища;
Оптимално структурирана и ефективно функционираща училищна
мрежа;
Цялостната политика за развитието е социално ориентирана;
Качествени социални услуги, предлагани в общността;
Достъпност

на

медицинското

обслужване,

обезпеченост

с

медицински специалисти и общопрактикуващи лекари.
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4.ИНФРАКТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА
4.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ
Автомобилен транспорт
Община Аврен е екологично чист район, с добри пътно транспортни връзки,
както с областния център Варна, така и с останалите населени места.
Пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре
развита. Общата дължина на пътищата с трайна настилка е 99.6 км, от които
едва 16.6 км са част от първокласен път I-9 „Дуранкулак – Малко Търново”, а
останалите са трети клас (38.6 км) и общински пътища (44.4 км).
Подробна информация за пътната мрежа на територията на общината
е дадена в следващата таблица:
Номер
на пътя

Наименование на пътя

Клас
(I / II / III /
общински)

Дължина
(на
територията
на общината), км
16,6

Значение

Състояние

национално

много добро

І-9

Варна-Бургас

І клас

ІІІ90416
ІІІ90038
ІІІ90408
ІV90031
ІV90033
ІV90038
ІV90044
ІV90402
ІV90404
ІV90418
ІV90424

Венелин - Бенковски

ІІІ клас

12,7

регионално

задоволително

Харамията – Здравец-АвренСиндел
Дъбравино-Юнак-Тръстиково

ІІІ клас

25,4

регионално

добро

ІІІ клас

14,8

регионално

задоволително

/І-9/Близнаци-/устие Камчия/

общински

3,3

общинско

много добро

/І-9/ устие Камчия

общински

4,6

общинско

задоволително

Синдел-Царевци-Житница

общински

6,3

общински

задоволително

/І-9/ Пода-Равна гораБенковски
Круша-Китка-Болярци

общински

11,5

общинско

задоволително

общински

7,3

общинско

задоволително

Венелин-Казашка река-Юнак

общински

1,9

общинско

задоволително

Разклон Добри дол

общински

1,5

общинско

задоволително

/Белослав-Падина/м. Бялата
вода

общински

2,3

общинско

задоволително
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ІV90039

Аврен-Садово

общински

5,7

общинско

добро

Прави впечатление, че при пътищата от общинската пътна мрежа като
„много добро” може да се оцени състоянието само на отсечката, свързваща
първокласния път I – 9 (Варна – Бургас) с устието на р. Камчия. Тази отсечка
с дължина 4.6 км е рехабилитирана по проект на ФАР ”Подобряване на
транспортния достъп към места с туристически потенциал”. В по-скоро добро
състояние е отсечката Аврен – Садово (5.7 км). Всички останали общински
пътища с обща дължина 34.1 км, или над 75% от общинската пътна мрежа,
са в „задоволително” състояние, което означава необходимост от значителни
инвестиции за подобряването й. Същото може да се каже и за над 70% от
пътищата III клас от републиканската пътна мрежа.
Освен посочените по-горе пътища, на територията на общината има и
47 км местни пътища, които не са асфалтирани, но имат своето значение за
нормалния живот на местното население.
Разстоянието от с. Аврен до гр. София е 442 км.
През територията на общината минава Главен път – І-9 Дуранкулак – Варна
– Бургас – Малко Търново
Разстоянието до летище Варна е 35 км;
Разстоянието до пристанище Варна е 33 км.;
Железопътен транспорт
Железопътния транспорт е много добре развит.
на територията на общината има обща дължина 49.8 км. Основните ЖПлинии, обслужващи общината, са:
- Участък „Житница – Варна” от главната ЖП линия № 2 „София – Мездра –
Варна” с дължина 11.9 км. Линията е удвоена и електрифицирана. Чрез нея
се осъществява връзката между пристанищата Русе и Варна;
- Участък „Нова Шипка – Синдел” от главната ЖП линия № 3 „София –
Карлово – Карнобат – Синдел” с дължина 10 км. Участъкът е удвоен и
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електрифициран. Чрез нея се осъществява връзката между пристанищата
Варна и Бургас.
От ЖП гарите най-голямо значение има гара Синдел – Тръстиково. Тук се
формират товарни композиции директно от ферибота за гарите Разделна-2,
Повеляново, Девня, Белослав, Езерово, Тополи и Варна.
Друга ЖП гара се намира край с.Юнак, а ЖП спирки има край селата
Тръстиково, Царевци.
4.2 ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЕИ
Електроенергийна инфраструктура
Основно електроснабдяването се осигурява от разположената на територията
на общината подстанция „Тръстиково” (110 / 20 kV) с инсталирана мощност
16 MVA, както и от подстанции „Лазур” и „Старо Оряхово”. Мрежата средно
напрежение (20 kV) осигурява нормално захранване на всички населени
места. Проблем обаче е недоброто техническо състояние на мрежата ниско
напрежение

–

въздушна,

с

недостатъчна

преносна

възможност.

В

допълнение, в част от населените места (Синдел, Близнаци, Приселци) се
очаква с развитието на местната икономика и туристическите услуги да се
появи необходимост от изграждане на нови трафопостове, които да осигурят
допълнителна мощност и стабилно захранване.
До момента за общината няма определен с лиценз от ДКЕР доставчик на
газоразпределителна

услуга;

няма

и

проявен

сериозен

интерес

към

изграждането на мрежа за промишлено и битово газоснабдяване. Причината
за това са нуждата от големи инвестиции и очакваната нерентабилност,
обусловени от разпръснатостта на населените места, относително малкия
брой жители в селата и липсата на големи промишлени консуматори на
територията на общината. В същото време обаче в съседни общини (Варна,
Девня, Белослав) върви процес на газификация и с оглед близостта на някои
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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от населените места от общината може да се очаква, че в недалечно бъдеще
инвеститорите биха проявили съответен интерес.
Възобновяеми енергийни източници
За изпълнението на националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в
общото крайно потребление на енергия, Енергийната стратегия 2020 на
България

предвижда

електрическа

енергия

политика
от

за

ВЕИ.

увеличаване
За

на

производството

производството
на

на

алтернативна

електрическа енергия в страната се използват главно водна, вятърна и
слънчева енергия.
Възобновяеми

ВЕИ

Мощност

Година на

енергийни

наименование

мW

въвеждане

Аврен

ФтЕЦ "Равна гора"

4,99

2011

Аксаково

ВтЕЦ "Кичево"

0,450

2008

ФтЕЦ "Игнатиево"

0,285

2012

Вълчи дол

ФтЕЦ "Вълчи дол

0,065

2011

Девня

ФтЕЦ "Девня"

4,804

2011

Дългопол

МВЕЦ "Цонево"

0,863

2010

Провадия

ФтЕЦ "Снежина"

0,073

2012

ФтЕЦ "Снежина - 1"

0,074

2012

Суворово

ВтЕЦ "Суворово"

60,000

2012

Област Варна

1 МВЕЦ, 2 ВтЕЦ, 6

71,600

2008-2012г

източници в
област Варна
община

ФтЕЦ
Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие
От таблицата е видно, че приноса на община Аврен за насърчаване
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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използване на ВЕИ е ФтЕЦ "Аврен", която е въведена в експлоатация през
2011 г.
4.3. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдяване
Всички селища на територията на общината са водоснабдени. Шест от
населените места (Дъбравино, Казашка река, Юнак, Царевци, Тръстиково,
Синдел), както и курортния комплекс „Камчия”, получават питейна вода от
водопровода „Китка – Варна”, а останалите – от местни водоизточници.
Изградени са водоеми с различна вместимост според населението на селата и
водопотреблението – общо 35 на брой с общ обем 8 617 куб.м.

Потребители

Налично

Необходимо

Разлика

(населени места)

количество,

количество л./сек.

л./сек

40

70,8

- 30,8

с. 32

29,6

2,4

с. 15

10,7

4,3

13,1

26,9

л./сек
к.к. „Камчия”
с.

Близнаци,

Приселци
с.

Дъбравино,

Юнак,

с.

Казашка

река
с.

Тръстиково,

с. 40

Синдел
с. Царевци

10

4,7

5,3

с. Китка, с. Круша,

10,5

7,2

3,3

с. Здравец

4

5

-1

с. Бенковски

4

12,2

- 8,2

с .Садово

3

2

1

с. Болярци, с. Равна
гора

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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с. Аврен

7

7,1

- 0,1

с. Добри дол

10

2,3

7,8

х. „Петрича”

-

0,2

- 0,2

От баланса на водопотреблението е видно, че основен недостиг на вода има
в

селата

Здравец

и

Бенковски.

В

общинския

център

наличното

и

необходимото количество се различават незначително и също се чувства
недостиг на питейна вода.

Недостигът води до въвеждане на режим на

водоподаване в тези населени места, особено през лятото, когато в резултат
на активния земеделски и туристически сезон водопотреблението нараства
значително.

Решаването

на

тези

проблеми

изисква

изграждане

на

допълнителни водоснабдявания или магистрални водопроводи с голяма
дължина.
В момента се изпълнява проект "Подобряване условията на живот в с.
Приселци, община Аврен, чрез реконструкция на водопроводната система и
възстановяване на пътната настилка“.
През 2009 г. бе осъществен проект “Реконструкция и модернизация на
ГПСОВ, канализационна и водоснабдителна мрежа и водоснабдяване на к.к
“Камчия”. През 2014 ще бъдат осигурени средства за довършване на
водопровода между Старо Оряхово и Камчия.

След завършването на

водопровода курортът ще получава вода директно от язовир “Камчия”, което
ще освободи воден ресурс от сондажите за селата.
Водопроводната мрежа е с обща дължина 380 км, от които 211.8 км
водоснабдителна мрежа, 130.5 км външни водопроводи и 4750 частни
отклонения с обща дължина 37.4 км. Основната част (около 90%) са
етернитови тръби. От останалите 10% около 22 км са стоманени и около 4.5
км – поцинковани.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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Липсата на средства за превантивна поддръжка и навременна подмяна през
годините

са

довели

до

значително

влошаване

състоянието

на

водопроводните системи . По-голямата част от тях трябва да бъдат по-скоро
подменени, отколкото ремонтирани, вземайки в предвид количеството на
загубите

и

броя

на

необходимите

поправки,

както

и

съвременните

изисквания към материалите, от които се изграждат водопроводните мрежи.
През

2011

г.

започва

реализацията

на

проект

за

Допълнително

водоснабдяване до с. Аврен от ПС 'Повеляново-І' и рехабилитация на
Напорен водопровод Червения мост до водоеми Близнаци.
През 2010 г. стартира реконструкция на захранващ напорен водопровод и
разпределителен уличен водопровод от ОТ458 до ОТ486 по ул. 'Иордан Ноев'
- с. Аврен.
През 2009 г. стартира проекта 'Рехабилитация на напорен водопровод от ПС
Червения мост до водоеми Близнаци'- ІІ етап от км 0+800 до 1+600.
През 2008 г. стартира проект “Рехабилитация на напорен водопровод от ПС
Червения мост до водоеми Близнаци” – І-я етап.
Канализация
Канализационната система е развита само на територията на курортен
комплекс „Камчия”. Нейната дължина е общо 2 735 м и се състои от
етернитови и бетонни тръби. През 1983 г. е изградена пречиствателна
станция за отпадни води с капацитет 200 л / сек (12 500 куб.м. за
денонощие) и стъпало за биологично пречистване до степен на приемник II
категория. Пречиствателната станция има възможност за разширение. По
този начин при евентуално бъдещо разширяване на комплекса ще е
необходима само реконструкция на съществуващата и изграждане на нова
канализационна мрежа. Проекта за разширение предвижда и включване на
селата Близнаци и Приселци в канализационната система на курорта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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През 2009 г. стартира проект 'Реконструкция и модернизация на ГПСОВ,
канализационна и водоснабдителна мрежа и водоснабдяване на к.к 'Камчия'.
На територията на ПСОВ “Камчия” постъпват за пречистване отпадъчните
води от к.к. Камчия. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Камчия водно тяло с код BG2KA130R002. ПСОВ е въведена в екплоатация пре 1983 г.
ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на
водите без възможност за снижаване на показателите общ фосфор и общ
азот. Станцията е с остаряло и енергоемко оборудване, част от което е
напълно амортизирано. Поради минималните количества на отпадъчните
води, постъпващи на вход, станцията работи само в режим на механично
пречистване. По резултатите от собствен и контролен мониторинг през 2013
г. са констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за
заустване по показатели неразтворени вещества, ХПК, БПК5, азот амониев и
азот нитритен .
ИЗВОДИ:


Недостатъчно изградени станции за пречистване на отпадни води;



Влошено състояние на общинската пътна мрежа;

 Добре развита железопътна система;


Разширена и рехабилитирана общинска водопроводна мрежа;



Предприети дейности за енергийна ефективност на образователните
заведения в общината.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
5.1 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Нивата на замърсяване на атмосферния въздух, водите и почвите са ниски,
липсват

големи

промишлени

замърсители

и

липсват

сериозни

стари

замърсявания. Екологично чистия район е добра основа за развитието на
основните икономически дейности – хотелиерство и ресторантьорство и
селско стопанство
Същевременно липсва система за редовно наблюдение и контрол на нивата
на замърсяване на атмосферния въздух с прах и на шумово замърсяване,
предизвикани от транспортна и строителна дейност. Не е решен и въпросът с
отпадъците – липсват депа отговарящи на изискванията. Няма достатътчно
пречиствателни съоръжения и канализация предимно в малките нселени
места.
5.2 ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Въздействието на акустичната среда е най-съществено върху с. Приселци,
където премива главен път, свързващ градовете Варна и Бургас. Шумът от
автомобилния транспорт е основен фактор за повишени шумови нива в
населените

места. Принос

в увеличените

шумови нива има не

само

завишеният брой МПС, но и лошото състояние на автомобилния парк,
уличните настилки, липсата (в повечето случаи) на екрани и зелени пояси за
намаляване на шумовите нива.
5.3 БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Биоразнообразие
Най-голям интерес от растителните съобщества на територията на общината

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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предизвиква Камчийската заливна гора, известна още като Лонгоза, която е
най-обширната подобна гора в страната. Тя е характерна с многоетажна
структура, наличие на множество увивни растения (лиани) и голямо
растително и животинско разнообразие, което й придава облика на
тропическа гора, формирана в условията на умерения климат. Интересни са
периодичните заливания, дължащи се на наличието на места, по-ниски от
морското ниво, както и на образуваната от наноси „пясъчна коса” в устието
на реката.
Растителното разнообразие е голямо, особено в лонгозната гора по
поречието на р. Камчия и блатата около нея. Тук се срещат общо 245 вида
висши растения, между които 8 застрашени от изчезване – грудеста горва,
лъскаволиста млечка, блатно кокиче, блатен телиптерис, северница,
битински синчец и др. В останалата част на общината се срещат
характерните за цялата страна билки – мащерка, жълт кантарион, лайка, бял
бъз, черен бъз, глог, шипка и др. Тези лечебни растения не представляват
сериозен стопански интерес, тъй като на територията на общината няма
регистрирани пунктове за изкупуване съгласно Закона за лечебните
растения.
Лонгоза е изключително богат и на животински видове. Тук се срещат 25
вида риби, седем от които са включени в националната Червена книга; 26
вида дребни бозайници, сред които най-интересни са видрата и кафявата
горска полевка; 258 вида птици. 118 от установените видове птици са с
неблагоприятен природозащитен статус в Европа, 32 от които гнездят. Сред
редките видове са черният щъркел, малкият креслив орел, соколът орко,
големият ястреб, осояда, както и седем от общо деветте вида кълвачи,
разпространени в Европа.
Освен характерната за Лонгоза фауна, в близкото минало общината се е
характеризирала с голямо дивечово разнообразие (сърни, елени, зайци, диви
прасета, яребици, фазани, пъдпъдъци, бекаси). Днес част от тях са
застрашени от изчезване в резултат на интереса, който представляват като
обекти за лов.
Защитени територии
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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Защитените територии представляват около 4% от територията на общината.
Разположени в източната й част и са свързани с устието на р. Камчия и
морското крайбрежие.
- Резерватът „Камчия” има площ от 842 ха, разположени по двата бряга на
реката. Първоначално създаден през 1951 г. на площ от 63 ха, територията
му е разширявана два пъти – през 1962 и 1980 г. с цел запазване на редките
и характерни животински видове и стабилизиране екосистемата на заливната
гора. В началото на 80-те години резерватът е включен в списъка на
биосферните

резервати

на

ЮНЕСКО.

Днес

резерватът

представлява

компактна гора, доминирана от полския ясен, но се наблюдават и други
горски формации (бряст, елша, габър). Много интересни са двата разлива на
реката под морското ниво („азмаци”), както и цялостния облик на гората – не
особено гъста, но трудно проходима поради наличието на множество увивни
растения. В резервата е забранена всякаква човешка дейност, която би
променила естествения му облик.
- Буферна зона на резерват „Камчия” – обявена е в началото на 80-те години
и обхваща площ от 70 ха горски площи и 160 ха поземлен фонд. В зоната са
ограничени

дейностите,

които

могат

да

въздействат

негативно

върху

резерватната площ – голи сечи, промишлен риболов, промишлено събиране
на билки, гъби и цветя, движение на моторни лодки по реката, паркиране на
МПС. Допуска се паша и традиционно ползване на земеделските земи.
- Защитена местност „Камчийски пясъци” – обхваща крайбрежната пясъчна
ивица и преходната зона между нея и заливната гора и има обща площ 373.6
ха. Тук са установени почти всички ендемитни растения, характерни само за
Понтийската флора, а комплексът е включен в списъка на орнитологично
важните места в Европа. Местността е едно от уникалните местообитания на
черния щъркел и още над 20 вида прелетни и водоплаващи птици.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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Разрешено е ползването на плажната ивица от летовници, ограничено
събиране на блатно кокиче и създаване на горски култури от характерни за
района видове.
Общ проблем на защитените територии е тяхното поддържане –резерватът е
лесно достъпен, оградата му е в значителна степен разрушена, в него
навлизат няколко черни пътя. Буферната зона извън горския фонд не е
маркирана и на практика не изпълнява предназначението си. Обозначенията
на защитената местност „Камчийски пясъци” са повредени или липсват. Не се
контролира строго спазването на забраните.
Защитена местност „ЛИМАН“-Обявена е през 1979 г., а със Заповед № РД-821
от 23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с площ 5,2 ха. Намира се в местността
Паша дере, в землището на село Близнаци, община Аврен, област Варна.
Представлява крайбрежен лиман, естествена влажна зона, местообитание на
редки растения и водолюбиви птици: голям воден бик, малък воден бик,
зимно бърне, голяма бяла чапла, сива чапла и др. Местността е достъпна с
автомобилен транспорт по горски път от хижа “Черноморец” и село Близнаци.
Подходяща е за орнитологичен туризъм.
На територията на общината се намира част от курортния комплекс „Камчия”
с обща площ 1 500 ха. Той включва описаните по-горе защитени територии.
Като цяло, ограниченията са запазили в значителна степен района от
интензивното застрояване, характерно за морските ни курорти. Това, в
съчетание с характерните и до голяма степен уникални природни дадености,
представлява отлична възможност за развитие на специфичен туристически
продукт,

отговарящ

на

принципите

на

устойчивото

развитие.
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5.4 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Общината има актуализирана «Програма по управление на дейностите по
отпадъците», която е приета с решение на общински съвет през 2008 г. В
общината е осигурено сметосъбиране, което обхваща на 100 % населението
в населените места.
На територията на общината се генерират отпадъци от комунално-битовата
дейност на населението, от производството и от строителната дейност.
Морфологичен състав на генерираните отпадъци, в тонове

Име/ Година
Хартия
Полимери
Метал
Стъкло
Общо рециклируеми
Общо битови
отпадъци

2 006
103
11
17
19

2 007
112
16
18
24

2 008
122
19
19
30

2 009
129
23
19
35

2 010
139
26
19
38

2 011
153
30
21
43

2 012
154
31
21
45

2 013
160
32
21
47

2 014
166
33
21
47

2 015
172
33
22
48

2 016
178
34
22
48

150

170

190

206

222

247

251

138

267

275

282

1474

1487

1500

1513

1526

1540

1553

1566

1580

1594

1607

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят
регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. Очаква се
значително нарастване на тези отпадъци през следващите години във връзка
с предстоящото масирано строителство в К.К. «Камчия». По принцип се
декларират само количествата, за които строителни фирми и инвеститори се
обръщат към общината за посочване на място и условия за депонирането им.
В този случай количествата се определят на база на вместимостта на колите
и няма конкретни замервания. Основния екологичен проблем на община
Аврен е свързан със строителните отпадъци. Той включва наличието на голям
брой нерегламентирани сметища.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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На

територията

на

общината

няма

развити

крупни

производствени

предприятия и не се генерират производствени отпадъци. Бъдещата визия на
общината не е свързана с развитието на такива отрасли, които да доведат до
появата на значими количества производствени отпадъци.
За извършване на услугите по събиране и транспортиране на битовите
отпадъци община Аврен има сключен тригодишен договор по ЗОП с
изпълнител. Всички 17 населени места на територията на общината са
обхванати в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване
Изградената система за сметосъбиране и сметоизвозване е добра основа за
изграждане

на

оптимизирана

система,

осигуряваща

обслужването

на

територията на община Аврен и К.К.“Камчия” във всеки момент от развитието
му.
Депонирането на отпадъците се извършва на общинското депо на гр.
Провадия по договор с Община Провадия. Местното общинско депо в м.
Караасан е закрито и легално не се използва.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Общинска администрация Аврен се състои от 90,5 служители. Общински
дейности

по

осъществяване

на

здравеопазване

и

домашен

социален

патронаж и други дейности по икономиката са 63 служителя. Разработени и
приложени са вътрешни правила за работа и необходимите правилници за
дейността на отделните дирекции и отдели.
Въведени са ефективни връзки за координация и субординация между
отделните звена.
За подобряване на административно обслужване на населението е изграден
център за информация и услуги на гражданите. През изминалият програмен
период общината реализираше проекти в партньорство, целящи откритост и
прозрачност

на

обслужването:

„Прозрачни

и

достъпни

общински

администрации” в партньорство с общините Аксаково, Белослав, Дългопол,
Долни чифлик, Девня. „За прозрачни и открити областни и общински
администрации”

в

партньорство

с

общините

от

Варненска

област

по

служители

се

Оперативна програма «Административен капацитет».
Поради

липсата

на

средства,

обучения

на

общински

осъществяват епизодично и при откриващи се възможности за включване в
различни програми и проекти на държавни институции, НПО и обучаващи
организации. Съобразява се преди всичко с конкретните им задължения,
рядко с дейности и бъдещи задачи на отдела или дирекцията и почти никога
– със стратегическите цели на общината. За повишаване капацитета на
общинска

администрация

задълженията

общината

Аврен
е

за

по-ефективно

бенефициент

по

изпълнение

проекти:

на

«Повишаване

квалификацията на служителите от община Аврен за компетентна и поефективна администрация» и «Община Аврен-по-ефективна администрация в
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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партньорство с гражданите по Оперативна програма «Административен
капацитет» Тъй като освен бюджета, осигуряващ изпълнение задълженията
на общината, основен източник на финансиране на местното развитие в
момента са европейските средства, отдел „Евроинтеграция и инвестиционна
политика” играе важна роля за привличане на такъв ресурс. В отдел
„Финанси и счетоводство”

и различни

отдели на администрацията има също изграден капацитет и натрупан опит за
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти в съответната сфера.
Проекти, изпълнявани по програмите на европейските структурни
фондове за област Варна
№

Община

1
Аврен
2
Аксаково
3
Белослав
4
Бяла
5
Варна
6
Ветрино
7
Вълчи дол
8
Девня
9
Долни чифлик
10
Дългопол
11
Провадия
12
Суворово
Ощо за област Варна

Брой
проекти
9
11
5
7
26
4
3
4
9
4
8
8
98

Стойност
(млн. лв.)
7, 28
56,51
29,24
19,27
247,76
1,00
8,73
2,33
3,45
1,44
24,87
3,70
405,58

Изплатени
(млн. лв.)
2,40
12,58
21,68
2,62
30,01
0,23
8,30
0,55
2,20
0,17
13,17
3,08
96,63

Изплатени %
32,9%
22,3%
74,1%
13,6%
12,1%
23,0%
95,0%
23,6%
63,8%
11,8%
53,0%
83,2%
23,83%

Източник: ИСУН, Областна стратегия за развитие на област Варна
От таблицата е видно, че с бенефициент община Аврен към края на 2013 г.
спрямо останалите общини във Варненска област се изпълняват достатъчно
проекти, причината е, че поради близостта до областния град Варна общината притежава кадрови потенциал, за разработка и управление на проекти.
Според данни на ИСУН се изпълняват 10 проекта на територията на общината, като останалите 2 са от фирми и НПО. Представените данни не са пълни,
предвид по-късното създаване на системата от анализирания период.
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Общината е оценила ролята на неправителствения сектор като надежден и
важен партньор в изпълнение на своите ангажименти в различни сфери.
Освен споменатите по-горе читалища, на територията на общината има и
други организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Такива са сдруженията: Фондация „КАМЧИЙСКИ БРЯГ“,
„ПРИСЕЛЦИ – 21“, МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БЪЛГАРСКИ
ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН, Сдружение с
нестопанска цел „ПАРТНЬОРСТВОТО КЛЮЧ КЪМ ЕФЕКТИВНАТА ИНТЕГРАЦИЯ“,
които вече имат известен опит в реализацията на проекти и мобилизиране
усилията на гражданското общество в посока местно развитие.
Създадената м. октомври 2004г. Фондация „Камчийски бряг“ е насочена
основно

към

развиване

на

дейности

в

социалната

сфера,

отпускане

стипендии на деца, учащи както в средните училища, така и в университети.
Оказване финансова помощ и логистика за деца и ученици, нуждаещи се от
оперативно лечение или друго в лечебно медицинско или рехабилитационно
заведение. Подпомагане талантливи деца и деца с изявени дарби, както и
деца в неравностойно социално положение и с нарушено физическо
състояние.
Сдружение "Приселци 21" е насочен основно към преодоляването на
географската

разпокъсаност,

лошата

инфраструктура

и

липсата

на

информация и социална реализация на хората на територията на община
Аврен.
След определяне на територията на общините Бяла, Долни Чифлик и Аврен
като потенциална рибарска област, на 21 юли 2011г. в гр. Бяла беше
проведено учредително събрание на МИРГ на територията на рибарска
област Бяла - Долни Чифлик - Аврен. Беше учредено сдружение с
нестопанска

цел МЕСТНА

ИНИЦИАТИВНА

РИБАРСКА

ГРУПА

БЪЛГАРСКИ
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ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК - АВРЕН. В състава на
сдружение

МЕСТНА

ИНИЦИАТИВНА

РИБАРСКА

ГРУПА

БЪЛГАРСКИ

ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН влизат 32 члена:
-

3

–

те

Общински

администрации

Бяла,

Долни

Чифлик,

Аврен,

представлявани от упълномощени от съответните общински съвети лица;
-

2 сдружения с нестопанска цел (1 рибарско сдружение и 1 занимаващо

се предимно с иновации и информационни технологии);
-

3 фирми (1 занимаваща се с риболов и аквакултури, 1 търговска и 1

туристическа);
-

24 физически лица (13рибари и 11 представители на широк кръг

обществени групи и професии).
МИРГ е шанс за институционализиране на „местния интерес“ и гаранция за
устойчиво развитие на рибарската област и модернизиране на сектор
Рибарство, защото:
-

МИРГ идентифицира слабостите и силните страни на територията и

предлага стратегия за устойчиво развитие, чрез която слабостите да се
неутрализират и силните страни да се превърнат в движеща сила за развитие
на региона;
-

МИРГ се основава на публично – частно партньорство, в което

участници са: публичният сектор, бизнесът, неправителствените организации
и гражданите;
-

МИРГ поощрява иновациите, намирането на нови форми за използване

на местните ресурси с цел преодоляване на проблемите на слабо развитите
райони на територията на МИРГ.;
-

Чрез дейността си МИРГ цели да организира местните хора, да изгради

местен

капацитет

за

подготовка

на

проекти

по

ОПРСР,

да

възпита

предприемчивост и култура сред представителите на сектор Рибарство и
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всички други, което ще доведе до устойчивото развитие на територията чрез
диверсификация на икономическите дейности;
-

МИРГ цели развитието на рибарската област като цяло, като предоставя

изключително

разнообразни

възможности

за

инициатива

във

всички

обществени области с акцент върху сектор Рибарство.
Ролята на неправителствения сектор за в бъдеще ще нараства – такива са
националните и европейски тенденции, ето защо общината трябва да
подкрепя

и

насърчава

инициативите

за

създаване

на

формални

и

неформални сдружения, с които да партнира активно.
Читалищата остават едни от структурите, носители на информация и
потенциал за развитие в най-малките населени места. На територията на
общината развиват дейност 16 читалища:
НЧ „П.Р. Славейков-1901”- с. Аврен
НЧ „Зора1- 1937 ”- с. Бенковски
НЧ „П.Р. Славейков-1928”- с. Близнаци
НЧ „Христо Ботев- 1927”- с. Болярци
НЧ „Просвета-1900”- с. Дъбравино
НЧ „Хр.Смирненски-1926”- с. Здравец
НЧ „Пробуда-1927”- с. Казашка река
НЧ „Просвета-1927г.”- с. Приселци
НЧ „Христо Ботев-1925г.”- с. Садово
НЧ „Н.Й.Вапцаров-1908”- с. Синдел
НЧ „Христо Ботев-1926г.”- с. Тръстиково
НЧ „Хр.Смирненски-1919”- с. Царевци
НЧ „Просвета-1927”- с. Равна гора
НЧ „Просвета- 1997”- с. Китка
НЧ „Просвета-1927г.”- с. Юнак
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НЧ „Пробуда-2010г.”- с. Круша
Към читалищата са създадени 10 самодейни групи за изворен фолклор, 4
вокални групи, 6 детски танцови състава. Формациите редовно участват в
ежегодните културни прояви както от общински, така и от регионален и
национален мащаб.
Към повечето от читалищата (10 на брой) функционират библиотеки, които
разполагат с книжен фонд от 2 000 до 13 000 тома, който обаче е остарял и
се нуждае от обновяване, за да отговаря на актуалните потребности на
населението.
Проблем пред развитието на културния живот в общината е ниската ресурсна
обезпеченост за функционирането на читалищата. Крайно недостатъчни са
субсидираните от Републиканския бюджет щатни бройки – едва 11, с които
се осигуряват работните заплати на щатните читалищни секретари, където
има назначени такива. В останалите читалища секретарите работят на
доброволен принцип и съвместяват тази дейност с други ангажименти.
През 2009 г. чрез проект “Подобряване на културната инфраструктура на
община Аврен чрез ремонт и оборудване на читалища на територията на
общината”

на

стойност

приблизително

3

млн.

лева

е

извършено

в

съществуващите сгради на 4 читалища в селата Аврен, Близнаци, Равна гора
и Синдел подмяна на покривните конструкции, подмяна на дограмите,
външни фасадни мазилки, вътрешна топлоизолация, подмяна на подовите
настилки, подмяна на ел. и В и К инсталации, вътрешно боядисване, окачени
тавани и други ремонтни работи; вертикална планировка и доставка на
оборудване, свързано с предназначението на сградите.
Недостатъчно се използват възможностите за финансиране на развитие на
бизнеса чрез оперативните програми. Ограничените финансови и човешки
ресурси,

сложните

процедури,

огромната

документация

и

забавените
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плащания ограничават възможностите на малките и средни предприятия да
се възползват от този ресурс, по-лесно достъпен за големи фирми, изградили
собствен капацитет за подготовка и управление на проекти. Не се използва и
достатъчно

пълноценно

партньорският

подход

за

местно

развитие.

Създаденият по ОП „Техническа помощ” Областен информационен центърВарна предоставя актуална информация и осигурява подкрепа на всички
потенциални бенефициенти за привличане на европейски средства за
развитие на бизнеса и общността.

ИЗВОДИ:
Съществуващи ефективни механизми за координация и субординация
между отделни звена в Община Аврен;
«Текучество на кадри», поради близостта до областния център гр.
Варна
Добро партньорство между местната управа и местните регионални
структури на държавните институции- дирекции «Бюра по труда», РЗИ,
РИОСВ, Регионален инспекторат по образование и привличането им за
съвместна работа при решаването на местни проблеми;
Изградено партньорство между НПО сектора и активно включване в
съвместни инициативи;

От проведената анкета сред граждани на община Аврен се налагат следните
ИЗВОДИ:
Анкетираните считат, че през последните 10 години е направено наймного за подобряване на градската среда и изграждане на зелени площи,
паркови места, спортни и детски площадки;
Основен проблем гражданите считат, че е безработицата и лоша
улична инфраструктура (улици, тротоарни настилки, алеи и др.);
Като населено място нуждаещо се от най-много инвестиции
гражданите смятат, че това е с. Тръстиково и с. Синдел;
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Като населено място нуждаещо се от обновление анкетираните смятат,
че това е с. Аврен, с. Приселци, с. Садово, с. Синдел;
На въпроса: Как биха се задържали млади хора в общината?,
анкетираните отговарят, че това е възможно чрез разкриването на нови
работни места.
Анкетираните смятат, че приоритетно трябва да се развиват в
следващия програмен период здравните и социални услуги, образованието и
науката, водоснабдяването и канализациите и транспорта, стимулиране и
развитие на местния бизнес чрез подобряване на бизнес средата и
повишаване на квалификацията на работната сила, привличане на
инвестиции за развитие на мебелно производство, селското и горското
стопанство;
Като стъпки, които да се предприемат за подобряване на жизнената
среда гражданите виждат в подобряване на инфраструктурата, създаване на
работни места, развитие и стимулиране на бизнес средата.
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7. SWOT – АНАЛИЗ
ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 Добро

геостратегическо  Високо ниво на безработицата,

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНА АВРЕН

положение;

особено младежката

 Напълно

изградена

селищна  Отрицателен естествен прираст

мрежа;

 Неразкрити

 Добре

развита

техническата координация

инфраструктура: всички населени между
места

са

 Предприети

и

отделните

осъществени  Не

природните

развита

пътна

и незамърсени

железопътна мрежа;

при

отрасъл

развит
предвид

даденостти-море,
въздух,

почви

и

води;

 Наличие на достатъчен сграден  Недобро
за

села,

достатъчно

енергийната туристически

ефективност;

фонд

сътрудничество

и проекти;

по

 Добре

и

за

водоснабдени, формиране на общи инициативи

електрифицирани;
дейности

възможности

задоволяване

на наличие

сметопочистване,
на

нерегламентирани

потребностите на образователната сметища
и здравната системи;
 Наличие

на

административен

изграден
капацитет

за

реализация

на

проекти

и

привличане

на

средства

от

Европейските фондове
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 Обезпеченост
мрежа

с

управленски

на

училищната

материална
и

база,

педагогически

кадри;
 Наличие на уникални културни и
природни забележителности
 Оптимално

структурирана

ефективно

и

функционилаща

училищна мрежа;
 Цялостната

политика

развитието

е

за

социално

ориентирана;
 Качествени

социални

услуги,

предлагани в общността
 Достъпност

на

медицинското

обслужване,

обезпеченост

с

медицински

специалисти

и

общопрактикуващи лекари
ВЪЗМОЖНОСТИ


Популяризиране и

ЗАПЛАХИ


Задълбочаващи се

улесняване на процедурите за

национални проблеми –

усвояване на средства от

културни, политически,

европейските фондове;

демографски, социални и



Приложение на ресурсите и

икономически;

инициативите на новия програмен



период;

климатични условия, създаващи



Използване пълноценно на

Негативно променящи се

заплахи за земеделската
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морските ресурси за развитие на

дейност, както и опазване на

морска индустрия

околната среда



Използване пълноценно на

културните и природни дадености
за развитие на комплексен
туристически продукт


Актуализирани документи за

планиране на устойчивото и
пространственото развитие по
населени места, кадастрални
планове, ОУП.


Промотиране на природните

и културни забележителности
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ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
1.РАМКА ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
Структурата и посланията на стратегическата част съответстват

на

постановките в Закона за регионално развитие, Правилника за неговото
прилагане, „Методическите указания за разработване на общински планове”
и не противоречат на основните законови актове в сферите на устройство на
територията,

опазване

на

околната

среда

и

културното

наследство.

Стратегическата част адаптира на локално ниво ключовите теми за развитие,
въведени от Кохезионната политика и регламентите за управление на
фондовете на ЕС. Формулираните стратегически цели отразяват общите цели
на Стратегията Европа 2020, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата
стратегическа рамка на ЕС до 2020. Стратегията е хармонизирана с
предвижданията на НСРР и НКПР на България, заедно с Националната
програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи и
секторните стратегии в страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата
област, изразено от Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020.
Областна стратегия развитие посочва проблемите и потенциалите, споделени
от всички общини, и очертава общи визия и цели за развитие. Задължително
изискване към общинските планове е да интегрират решенията на областната
стратегия на местно ниво. Стратегическите предложения от ОПР напълно
съответстват и на Стратегическите насоки за разработване на целите и
приоритетите на общинските планове за развитие, неразделен компонент на
Областната стргатегия за развитие на област Варна.
Отчетен е Общинския план за развитие на община Аврен за периода 20072013 като са развити, запазилите се като актуални, идеи за подобряване на
ситуацията в общината. Изборът на актуалните идеи се мотивира и от
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основните изводи на оценка за изпълнението на ОПР на община Аврен за
периода 2007-2013 г.
2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ
Стратегическата част на настоящият Общински план за развитие е направена
съобразно утвърдените теоретични модели и съвременни практики в сферата
на стратегическото планиране на местното развитие.
Приложено е съчетание от няколко основни принципа:
Публичност. Стратегическата част е формулирана съвместно с множество
представители на община Аврен, чрез проведено публично обсъждане и
анкети сред местния бизнес и гражданите.
Съгласуваност. ОПР на Аврен успешно заема своето място сред системата
за

планиране

в

ЕС

и

България,

като

съответства,

интерпретира

и

конкретизира предложенията на документите от по-високо ниво.
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 по между 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.
3.СТРУКТУРА
Структурата на стратегическата част присъединява елементите визия за
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развитие 2020 г., три стратегически цели, приоритети и прилежащите им
конкретни мерки. Предложената структура напълно съответства на „Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2
(2014-2020 г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), общински
планове за развитие (2014-2020 г.)“, като същевременно се позовава на
съвременния интегриран подход за планиране. Обединяващата визия за
развитие, представляваща желаното и постижимо състояние на община
Аврен през 2020 г.и се разгръща в три стратегически цели. Стратегическите
цели получават продължение в единството на седем приоритетни области,
изразяващи определена област за действие и съдържащи набор от мерки –
Реализацията на визията за развитие на община Аврен и всяка стратегическа
цел ще бъдат реализирани чрез допълване между приоритетните области.
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4. ВИЗИЯ
Визията е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за
стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда,
поддържа и обитава. Мнението на общинските съветници и бизнесмени от
общината е прието като достатъчно представително и информирано, за да
залегне в мотивацията на плана за развитие.
Жителите на Аврен искат да имат «висок жизнен стандарт», да обитават
«добре устроена жизнена среда» и да чувстват «сигурност» в живота си и
този на децата им.

ВИЗИЯ
Община Аврен проспериращ туристически и културен център на
Черноморското крайбрежие, осигуряващ добри условия на живот на своите
жители, привлекателно място за посещение и инвестиции.

ОБЩА ЦЕЛ
Постигане
на
устойчиво
икономическо,
социално,
културно
и
пространствено развитие на общината чрез активизиране на собствения
потенциал и сближаване в областен и национален мащаб.

На въпроса «Какви искат да бъдат общината през следващия програмен
период» жителите се обединяват около мнението, че общината трябва да
бъде добре развит туристичесси център със запазена уникална природа и
привлекателна за младите хора и инвеститорите.
Основната

цел

съдържа

две

взаимносвързани

компоненти:
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«икономическо развитие», оползотворяваща човешките и природните
ресурси на общината и основаващо се на «знанието».
Другият компонент на целта е «сближаване в областен и национален
мащаб до средноевропейските параметри на жизнената среда».
Отчитайки изводите от анализа, това всеобхватно понятие може да се сведе
до характеристиките в три основни аспекта – екология, инфраструктура и
жилища. Разбира се, тук се включват и усилията за подобряване на
стандартите

в

социалния

сектор

/образование,

култура,

спорт,

здравеопазване, социални услуги/. Изборът на редуциран брой параметри на
жизнената среда се мотивира с желанието да се постигне лесна измеримост
на постигнатото.
Целта е в съответствие с главната цел на Областната стратегия за развите на
област Варна.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Стратегическа цел 1:
Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефективно опазване на околната среда.
Община Аврен има благоприятни възможности за интензивно развитие на
икономика, базирана на стратегическото местоположение с излаз на Черно
море, високото образователно равнище и добре развит туризм. Стратегическа цел 1 е насочена към стимулиране на икономическото развитие чрез активизиране на собствените ресурси и съхраняване на собствената специфика,
която се определя най-вече от контакта с морското пространство.
Стратегическа цел 2:
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Подобряване на качеството на живот и смекчаване на социалните неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на системите
на здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата.
Тази цел е насочена към подобряването на социалната сфера. Тя отразява
желанието за успешно приобщаване на изолираните социални групи и
особено малцинствените етнически групи. Стремежът е за цялото население
на общината следва да има среда за качествено образование и повече
шансове за придобиване на висше образование, наличието на трайна заетост
и жизнена културна инфраструктура.
Стратегическа цел 3:
Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството
на околната средата
Третата цел е насочена към пространственото развитие на общината. Тук се
включват действия за активизиране на общинските села и очертаване на
възможни общи инициативи между тях. Балансираната пространственофункционална структура изисква доизграждане на липсващите и обновяване
на съществуващите мрежи и съоръжения на техническите инфраструктури в
рамките на населените места и извън тях, насочени към тяхната по-добра
свързаност и достъпност.

5.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ
5.1 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Приоритет 1.1: Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности,
с акцент върху свързаните с морето (“морска индустрия”).
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вията на отделните секторни политики за морското наблюдения, събиране на
данни и натрупване на познания за морската среда, морско пространствено
планиране, дейности, свързани с морето като добив на енергия от морето,
добив на морски ресурси, рибарство, аквакултури.
През новия програмен период 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за морско
дело и рибарство следва да се търсят възможности за обмен на добри практики и финансиране на проекти с цел обединяване на междусекторните политики за устойчив „син растеж“, за интегрирано управление на крайбрежните зони, морско наблюдение и морско пространствено планиране, намаляване на разходите и рисковете и повишаване на ефективността в опазването и
използването на ресурсите, в съответствие със съвременните изисквания на
Интегрираната морска политика на ЕС и нейния екологичен стълб Рамковата
директива за морски стратегии на ЕС.
Мярка

1.1.1.

Подобряване

на

инфраструктурата,

свързана

с

развитието на морската индустрия.
Инфраструктурата като цяло е проблем за цялата община, но развитието на
морската индустрия е свързано с устойчива и добре изградена такава.
Постигането на целта предвижда Интегрирано управление на крайбрежната
зона и управление на риболова, доизграждане на инфраструктурата на
рибния

сектор,

обновяване

и

изграждане

на

рибарски

пристанища,

лодкостоянки и рибарски селища.
Мярка 1.1.2: Развитие на рибарството и аквакултурите и управление
на крайбрежните риболовни зони.
Целта

е

насочена

към

представителите

на

бизнеса

за

Подкрепа

и

стимулиране на пазарно ориентирани проекти, разработени съвместно от
научни институти и фирми, базирани на аквакултури и морски минерални
ресурси.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

- 103
-

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.
Мярка

1.1.3:

Подкрепа

институционалното

развитие

на

МСП

и

формиране на земеделски, индустриални и туристически клъстери;
Укрепване капацитет на МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен, МСП и клъстери,
формирани

около

земеделските,

производствените

и

туристическите

дейности, могат да бъдат главните структурни единици на общинската
икономика. Следва да се разработи специална програма за предоставянето
на институционални стимули за създаването на нови МСП и обособяването на
клъстери, съобразно с откроените сходства между тях.
Мярка 1.1.4: Осъществяване на комуникация и координация между
образователните институции и бизнеса;
Разговорите с местния бизнес разкриха недостатъчното контактуване между
предлагането на образователната система и търсенето на пазара на труда.
Адаптирането
осъществи

на образователните програми към

при

поддържането

регулярно
на

провеждане

информационна

на

система,

бизнеса може

съвместни
където

са

да се

дискусии

и

представени

образователни институции и работодателите от региона.
Приоритет 1.2 Разнообразяване на туристическото предлагане и включване
на природното и културно богатство от цялата територия на общината
Приоритета е от съществено значение за обогатяване на туристическия продукт, който е все още едностранно ориентиран към чисто морски туризъм.
Уникалната природа и културното наследство са едно от най-силно изразените сравнителни предимства на общината спрямо останалите общини в областта. Този приоритет се обвързва с приоритетна ос 4 на ОПРР за 2014-2020
г. “Регионален туризъм”. Разнообразяването на туристическия продукт със
специфични видове туризъм и с активно включване на туристическите ресурси ще допринесе за преодоляване на изразената сезонност на рекреативния
морски туризъм.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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Мярка 1.2.1. Активизиране на развитието на туризма на територията
на общината.
Мярката е насочени към прилагане на действия за реално разнообразяване
на туристическите дейности на брега на морето и селски, приключенски,
ловен, аграрен и други видове туризъм.
Мярка1.2.2. Създаване на специфичен регионален туристически продукт на основата на културното и природно богатство.
Мярката е насочена към подобряване на местната информационна система за
туристическа информация, улесняваща и стимулираща повишаване качеството и обема на потребление на услуги. Популяризиране на местната творческа
индустрия и включването й в предлагани туристически пакети.
Приоритет 1.3 Повишане на местния капацитет за генериране на растеж,
подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на стратегически документи, развитие на проектен капацитет
Мярка 1.3.1: Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от
европейските финансови инструменти;
Постигането

на

целта

е

насочено

към

възможни

бенефициенти

на

финансовите инструменти на ЕС за периода 2014-2020. Липсата на опит и
информация за начините на функциониране и достъпност на ОП са причина
за неоптималното приложение на инструментите през изминалите години. За
решаването на проблема са нужни периодични презентации и форуми с
широко участие.
Мярка

1.3.2:

Увеличаване

на

административния

капацитет

за

разработване, управление и мониторинг на проекти;
Разработването, управлението и мониторинга на проекти са неразривно
свързани

и

задължително

условие

за

ефективност

и

ефикасност

на

провежданите местни политики и в частност изпълнението на ОПР на Аврен
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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2014-2020.
Приоритет 1.4. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство
Мярка
местната

1.4.1:

власт,

Формиране
НПО

и

на

активни

Сдружение

с

партньорства
нестопанска

между
цел

за

осъществяване на обществено полезна дейност «Местна инициативна
група Аврен – Белослав». В общината съществуват активни НПО и
успешни и дългогодишни партньорства между тях. Традициите за съвместно
действие между НПО и Община Аврен следва да се запазят за контакт, обмен
и общи проекти по темите подкрепа на бизнеса, екология, младежки
дейности и социалната сфера.
Община Аврен подкрепя и подпомага дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен – Белослав” в процеса на
подготвяне и прилагане на интегрирана и многофондова Стратегия за „Водено от общностите местно развитие”, основана на характеристиките на конкретната територия и разработена въз основа на местните потребности и потенциал в съответствие с политиките на национално, регионално и местно
ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация, на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на
Европейски съюз.
Община Аврен подкрепя и подпомага дейността на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен – Белослав” при кандидатстване и изпълнение на проекти и програми, финансирани от Европейски
структурни фондове и Кохезионния фонд, както и други донорски програми.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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Мярка

1.4.2.

културното

Подобряване

сътрудничество

на
и

социалното,
сближаване

икономическото
между

общините

и
в

областта за реализиране на съвместни инициативи за развитие.
Мярката е свързана с обмяната на добри практики между общините във
Варненска област, създаване на съвместни инициативи, реализация на
проекти с цел сближаване и удовлетворяване на общи интереси и постигане
на общи цели. Мярката е свързана с обмен на опит по тематични
направления между партньорите на територията на страната и на ЕС за
идентифициране, трансфер и разпространение на добри практики в областта
на устойчивото развитие и насърчаване на трансграничната мобилност.
5.2 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на
заетостта и доходите на населението
Мярка 2.1.1. Повишаване на заетостта и доходите с акцент на
младежката заетост. Мярката е ориентирана към подкрепа на групите с
най-ниска възможност за включване в пазара на труда като младежите,
групите в неравностойно положение и дългосрочно безработните. Ще се
търси извличане на максимални ползи от политиките на пазара на труда и
програмите за заетост, включително интегрирани схеми за алтернативна
заетост.
Мярка 2.1.2. Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното
образование и ученето през целия живот. Мярката е ориентирана към
създаване на условия и механизми за стимулиране на трудовата мобилност
на

работната

сила

чрез

подобряване

на

транспортната

свързаност

и

обществения транспорт по направленията с най-интензивни ежедневни
трудови пътувания, което ще улесни мобилността на трудовите ресурси, като
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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се запази местоживеенето им и по този начин се въздейства върху
неблагоприятните миграционни тенденции.
Мярка 2.1.3. Повишаване на образователното равнище сред групите
на етническите малцинства;
Подробният

анализ

образователно

на

равнище

социалната
сред

ромската

сфера

идентифицира

етнически

групи

ниското

като

основен

проблем. Следва да се проведат необходимите кампании за привличане на
децата в училищата. Друг аспект е организирането на програми за обучение
и заетост на пълнолетното ромско население.
Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпността до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви.
Мярка 2.2.1. Изграждане и обновяване на обекти за здравни и
социални услуги, за образование, спортни и културни прояви, в т.ч. с
подобряване на тяхната енергийна ефективност.
Подобряването на инфраструктурата на здравеопазването, образованието,
социалните и културните услуги като организация на дейността и като
физическа среда от обекти е от особено важно значение за цялостното
развитие на общината. От значение е и планирането на дейности за
модернизиране

на

спортната

инфраструктура

за

професионален

и

любителски спорт, както и за разширяване на възможностите за спортуване в
свободното време, което е важно за подобряване на здравния статус и
активността на населението.
Мярка

2.2.2.

Подобряване

качеството

на

публичните

услуги

в

администрацията, образователни, здравни, социални и културни
заведения.
Облекчавене

обслужването

на

неселението

е

от

особена

важност

за

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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повишаване на жизнения стандарт. Целта е насочена съм въвеждането на
електронни услуги в администрацията, повишаване на професионализма на
заетите в образованието, здравеопазването, социалното и културната сфера.
5.3 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Приоритет 3.1. Опазване на околната среда и щадящо използване на териториалните ресурси
Мярка 3.1.1. Публично осъзнаване и ограничаване на негативните
въздействия върху качеството на въздуха, почвите и водите;
Необходим е постоянен мониторинг на качеството на компонентите на
околната среда, изготвянето на система за публично представяне на
резултатите. Следва да се разработят планове за управление на природните
рискове в общината и изградят системи за защита от замърсяване и
управление

на

присъединява
разделно

отпадъците.
дейностите

събиране

на

Събирането

по

и

обработката

внедряването

различните

видове

на

на

ефективна

отпадъци,

отпадъците
система

включително

за
и

биологичните. Необходими са въведена организация, подвижен състав и
инсталация за сепариране. Хоризонтално е популяризирането на значението
и ползите

от

разделното

събиране, за стимулиране

ангажираност.

Представянето

на

провокирането

на

съзнание

екологично

устойчивия
и

начин

култура

на

обществената
на

сред

живот

и

различните

възрастови групи е задължително условие за успешното приложение на
всички мерки от приоритетна област среда.
Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната
мрежи;
Необходимо

е

предприемане

на

действия

за

рехабилитация

на

водоснабдителната и канализационната мрежи и изграждане на ПСОВ в

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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населените места, съгласно директивите на ЕС.
Мярка 3.1.3. Приложение на мерки за енергийна ефективност в
обществените и жилищните сгради;
Интегрална част от устойчивия растеж на Европа, според стратегията
„Европа 2020”, е 20% увеличение на енергийната ефективност. Фокусира се
върху ремонтни дейности, целящи приложението на мерки за енергийна
ефективност в обществените сгради, но и в жилищните сгради и най-вече в
многофамилните.
Приоритет 3.2. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги
Мярка 3.2.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване на
инфраструктурата,
спецификата

им.

икономическата
Комплексната

активност
мярка

и

открояване

изразява

на

най-важните

предизвикателства пред развитието на селата – обновяване на уличната,
водоснабдителната и канализационната мрежи, създаването на работни
места, в синхрон с предложенията на приоритета и спецификата на
населените места.
Мярка 3.2.2. Подобряване на пътната мрежа
Мярката е свързана с подобряване и рехабилитация на междуселищната
пътна инфраструктура в общината.
С изпълнението на основната стратегическа цел се очаква и осезателно
увеличаване на доходите и покупателната способност на населението.
Реализацията на основната цел е невъзможна без конкретизация на няколко
нива – приоритетни сектори, специфични цели към развитието на тези
сектори, мерки/програми към всяка от целите и конкретни проекти или
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проектни идеи за прилагане на всяка от мерките. Освен компонентите,
съдържащи се в основната цел (“икономика” и “жизнена среда”), планът
адресира мерки и към още една компонента на общинското развитие –
“административен,

проектен

и

финансов

капацитет”.

Компонентът

“капацитет” е от изключителна важност за приложимостта на плана. Той се
третира в широк аспект и обхваща: инструменти за управление/въздействие
чрез ресурси на местната власт(недвижимости, финанси), специализирана
общинска администрация по стратегическо планиране, разработване и
управление на проекти, развитие на партньорства с бизнеса и нестопанския
сектор, информация и мониторинг.
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ІІІ. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализацията на общинския план
за развитие.Ориентировъчният размер на необходимите финансови ресурси е разпределен по отделните
приоритети и включените финансови източници. Индикативната финансова таблица приобщава прогнозната
стойност на проектите от Програмата за реализация на общинския план за развитие, актуални към момента на
предаване на Предварителния проект на ОПР.Индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни
ориентировъчни стойности на включените в плана проекти.

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор № 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.

Общински план за развитие на община Аврен 2014-2020 г.
Период 2014-2020

ПРИОРИТЕТ
Приоритет 1.1: Подкрепа за обвърза но
ра звитие на икономически дейности, с
а кцент върху свърза ните с морето (“морска
индустрия”)

Местно публично фина нсира не
Местни
Общински публични
бюджет
фондове
Общ
(лв.)
(лв.)
дял(%)

Външно публично фина нсира не
Центра лен
бюджет
Общ
(лв.)
дял(%)

Фондове
на ЕС(1-5)* Общ
(лв.)
дял(%)

Ча стно фина сира не

Други
източници Общ
(лв.)
дял(%)

Фондове,
фирми
(лв.)

Общ
дял(%)

Общо

221600

0

1%

0

0

3988800

23%

0

0

221600

1%

17490000

190750

0

5%

0

0

3052000

80%

0

0

572250

15%

3815000

75000

0

5%

0

0

1500000

100%

0

0

0

0%

1500000

82850

0

5%

0

0

1574150

95%

0

0

0

0%

1657000

230000

0

5%

1380000

30%

2990000

65%

0

0

0

0%

4600000

1086000

0

10%

1086000

10%

8688000

80%

0

0

0

0%

10 860 000

Приоритет 3.1. Опа зва не на околна та среда
и ща дящо използва не на териториа лните
ресурси

3956000

0

10%

1978000

5%

33230400

84%

395600

1%

0

0%

39 560 000

Приоритет 3.2. Подобрява не на техническа та
инфра структура , териториа лна та свърза ност
и достъпността до обектите за публични
услуги

9250000

0

25%

9250000

25%

18500000

50%

0

0%

0

0%

37000000

15092200

0

13%

13694000

12%

73523350

63%

395600

1%

793850

0,68%

116482000

Приоритет 1.2 Ра знообра зява не на
туристическото предла га не и включва не на
природното и културно бога тство от цяла та
територия на община та
Приоритет 1.3 Повиша не на местния
ка па цитет за генерира не на ра стеж,
подобрява не на координа цията и
па ртньорството при изпълнение на
стра тегически
Приоритет 1.4 Ра звитие на вътрешното и
външното сътрудничество и па ртньорство
Приоритет 2.1 Подобрява не достъпа до
па за ра на труда , повиша ва не на за етостта и
доходите на на селението
Приоритет 2.2 Подобрява не на ка чеството и
достъпността до здра вни, обра зова телни,
социа лни и културни услуги и спортни прояви

Обща Фина нсова ра мка
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ІV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие, 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. Селектирането на
индикаторите се основава на специфичните характеристики а стратегическата част на ОПР и съвременните
методи за мониторинг на стратегическото планиране. Новата кохезионна политика на ЕС предвижда
съвкупност от индикатори, съобразени с трите цели на стратегията Европа 2020 и предвидени за използване
на регионално и местно ниво. Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и
териториалното сближаване в Европа и предлагат методология за
измерване на научно-техническия прогрес, конкурентоспособността, образованието, транспорта, състоянието
на околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния статус на населението. Планирането на
системата от индикатори е чрез два вида: индикатори за въздействие и индикатори за резултат и напълно
съответства на „Методическите указания за разработване... на общинските планове за развитие” на МРРБ.
Двата вида индикатори съвместно позволяват да се определи степента на постигане на целите и приоритетите
от съдържанието на ОПР на община Аврен. Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо
състояние, докато приоритети представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента изискват
към тях да се приобщят различни индикатори.
Съществен момент за отчитане системата от индикатори е осигуряването на надеждни източници на
информация. Основното средство за събиране на информация е базата данни на Националния Статистически
Институт, неговата текуща статистика и периодично издаваните сборници. Проведеното през 2011 г.
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Национално преброяване предоставя ценна информация за демографското развитие на населението,
образователното равнище и икономическата активност, включително и на общинско ниво. Източници на
информация са Териториално статистическо бюро-Варна, Агенцията по заетостта, Агенция „Социално
подпомагане”.
Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България
позволява да се прецени ефективността на приложението на финансови ресурси на ЕС в България, както и
концентрацията на ресурси в определена област. Ключов източник представлява и общинската
администрация на Аврен и поддържаните от нея списъци и регистри. Поддържането на база данни за целите
на наблюдението и оценката на ОПР следва да се осигурява именно от информационните
масиви и наблюдения на общинските звена. Включените в системата индикатори касаят социални,
икономически, физически и финансови характеристики на община Аврен. Планирани са и специфични
индикатори, свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното
развитие. Съобразно с „Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020 г.), областни стратегии за
развитие (2014-2020 г.), общински планове за развитие (2014-2020 г.)“ индикаторите за въздействие са
ориентирани към реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са привързани към действията в
рамките на отделните приоритетни области. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на
стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г.
Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата
за реализация на ОПР.
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Индикатори за въздействие
Индикаторите за въздействие са разделени спрямо стратегическите цели на ОПР.

Период
Източник на Начална Целева Ръст на
на отчиМярка/Период информация стойност стойност изменение тане

Специфична цел

Индикатори за въздействие

Стратегическа цел 1: Постигане на
интелигентен икономически растеж чрез
развитие на собствения потенциал и
акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефективно
опазване на околната среда

Произведена продукция
хил. Лв. 2012
Подготвени иновационни
проекти по оперативните
програми
бр./2013
Разработени и реализирани
съвместни
проекти между институции,
НПО , Сдружение с нестопанска
цел "Местна инициативна група
Аврен - Белослав" и бизнес
бр.

Стратегическа цел 2: Подобряване
качеството на живот и смекчаване на
социалните неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на здравните и социални услуги,
образованието и културата

Стратегическа цел 3:
Устойчиво и интегрирано териториално
развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, на териториалната
свързаност, опазване качеството на
околната средата

Заетост на населението между
20и 64 години
Изпълнение на проекти за
обновяване на образователната, социална, културната и
здравната инфраструктура
Брой младежи завършващи
висше образование
Проведени публични събития
за информиране на населението относно опазване на околната среда
Население, свързано със
селищни пречиствателни
станции за отпадни води
Сгради с приложени мерки за
енергийна ефективност

ТСБ-Варна

31 942

35136

10% 1 година

ИСУН

2

3

1 1 година

ИСУН, община
Аврен

4

7

програмен
4 период

60

70

програмен
10% период

3

6

програмен
100% период

20

40

20% 1 година

1

7

6 1 година

2000

4000

програмен
100 период

6

6

програмен
100% период

%/2012

НСИ

бр./2013

община Аврен

%/2012

РИО на МОН

бр./2013

община Аврен

бр. жители

РИОСВ, община
Аврен
община Аврен
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Индикатори за резултат
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на приоритетите.
Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности и
проследяват динамиката в общинското развитие. Комбинирани са разнообразни източници на информация,
предоставящи точна и осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. Подборът на
индикаторите спрямо спецификата на стратегическите цели и приоритети, в съчетание с техния оптимизиран
брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори по време на изпълнението на плана и
особено при подготовката на планираните оценки.

Приоритет

Индикатори за резултат

Мярка/Период

Източник на
информация

Приоритет 1.1: Подкрепа за обвързано развитие на икономически
дейности, с акцент върху свързаните
с морето (“морска индустрия”)

Брой изградени обекти, свързани с
морската индустрия

бр./2013

община Аврен

Приоритет 1.2 Разнообразяване на
туристическото предлагане и включване на природното и културно
богатство от цялата територия на
общината

бр. пренущували лица

бр./2011

НСИ

Приоритет 1.3 Повишане на местния
капацитет за генериране на растеж,
подобряване на координацията и
партньорството при изпълнение на
стратегически

бр. Обучени представители на
бизнес, общ. администрация, "СНЦ
МИГ Аврен - Белослав" и НПО

бр./2013

община Аврен

Начална Целева Ръст на
Период на
стойност стойност изменение отчитане

0

5

5 планов период

16793

30000

13207 планов период

250

500

100 1 година
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Приоритет 1.4 Развитие на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство

брой осъществени партньорства

бр./2013

община Аврен

младежка заетост

3

8

5 планов период

20

30

2

5

програмен
3 период

%/2012

НСИ

Приоритет 2.1 Подобряване достъпа
до пазара на труда, повишаване на
осъществени проекти за образовазаетостта и доходите на населението телна и етническа интеграция

бр./2013

РИО на МОН, община
Аврен

Приоритет 2.2 Подобряване на
качеството и достъпността до здравни, образователни, социални и
културни услуги и спортни прояви

бр./2013

община Аврен

11

22

програмен
11 период

Проведени публични събития за за
повишаване на екологичната култура
на населението
бр./2013

община Аврен

2

7

5 1 година
100 1 година

извършени ремонти на образователната, здравната и културната
инфраструктура

Приоритет 3.1. Опазване на околната
среда и щадящо използване на
Сгради с приложени мерки за
териториалните ресурси
енергийна ефективност

%/2013

община Аврен

0

22

Приоритет 3.2. Подобряване на
техническата инфраструктура,
териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични
услуги

км/2013

община Аврен

6

20

рехабилитирана пътна мрежа

50% 1 година

програмен
14 период
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V. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Ефективната реализация на общинския план за развитие през седемте
години

на

неговото

действие

изисква

способност

за

адаптация

към

променящите се характеристики на общината. За да бъде ОПР основа за
разработване на стратегическите документи през последващия програмен
период е необходима неговата актуалност в края на 2020 г. Тези особености
посочват нуждата от разработването на система за наблюдение и оценка на
плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и
последователността на операциите във времето.
Целите на системата са да определи степента на изпълнение на планираните
цели, да проследи съответствието на плана с променящите се условия и да
аргументира нуждата от неговата актуализация. Основните задачи пред
системата са информационно обезпечаване, приложение на системата от
индикатори

на

ОПР,

пълноценна

координация

и

взаимодействие

на

участващите структури и успешно публично представяне на резултатите от
наблюдението.
Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори
за измерване на резултатите и въздействието на плана.
Основните участници в процеса на наблюдение и оценка са общинския съвет
на община Аврен, кмета на общината, специализираните дирекции и отдели
в

местната

администрация,

институции

осигуряващи

информация,

заинтересовани страни и професионалните общности.
Общинският

съвет

е

ръководният

орган

за

наблюдение

на

ОПР.

Представители на общинския съвет активно участваха в разработването на
документа,

осигурявайки

регламентираните

дейности

условията
по

за

открито

планирането

на

осъществяване

общинското

на

развитие.

Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат продължени и във
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времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните
изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.
Кметът

на

общината

организира

наблюдението

на

ОПР.

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.
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно
се включват във всички етапи на разработването и реализацията на
общинския план. 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.
Кметовете на населените места също са част от системата за наблюдение. Те
наблюдават осъществяването на общите цели на общинското развитие в
рамките на селата и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в
развитието на техните землища.
Задължително

е

въвличането

на

институциите,

предоставящи

нужната

информация за проследяване на плана, съобразено с неговите индикатори.
Основните
институт,

източници

на

Териториалното

информация

са

статистическо

Националният
бюро

-Варна,

статистически
Агенцията

по

заетостта, различни представителни проучвания на местната администрация,
неправителствени организации и експертни колективи.
Заинтересованите

страни

обхващат

представители

на

областната

администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните
и културни институции, професионалните общности, заедно с отделните
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жители в общината. Разработването на ОПР ще се проведе в условията на
коректна и креативна комуникация между всички заинтересовани страни,
активно обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и анкетни
проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през
предстоящите седем години, с оглед на осигуряването на по-пълна представа
за реалните резултати от изпълнението на плана. Препоръчително е
подготвянето на контактна листа, въз основа на която да се организират
предстоящите дискусии.Обвързването на изброените звена в единна система
за взаимодействие позволява всеобхватно наблюдение на ОПР и точна
оценка на неговите прогрес и ограничаващи фактори.
Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на
общината

и

общинският

съвет

съвместно

обезпечават

дейностите

по

изработването, съгласуването и последващите реализация и наблюдение на
ОПР.

Двата

органа

осигуряват

предпоставките

за

въвличане

на

обществеността в работата по създаването и прилагането на плана.
Кметът на общината организира цялостния процес в условията на постоянна
координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган – общинския
съвет. Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на
ОПР. Функциите на Общинският съвет /чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на
необходимата информация за оценка, координация и разпределение на
отговорностите между отделните административни структури, изпълняващи
ОПР, поддържане на непрекъсната комуникация с централните и местните
институции. Общинския съвет утвърждава необходимите мерки за промяна и
усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на плана. Успоредно
е хармонизирането на изброените дейности с действащото законодателство и
утвърдените

норми

за

обществената

дейност

в

страната,

както

и

популяризирането на резултатите от ОПР в публичното пространство.
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Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията
на ОПР. Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от
прилагането на ОПР, респективно неговото наблюдение, е годишния доклад.
Изводите от съдържанието на докладите са информационната основа за
междинната и последващата оценка на плана и предоставя информация за:
социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината
и прилежащата й външна среда; степента на изпълнение на предвидените
стратегически

цели;

конкретните

резултати

от

изпълнението

на

задълженията от страна на компетентните органи по плана; мотивирани
предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за
цялостния процес по изпълнението на плана.
Компетентните
предприетите

органи
мерки

следва
за

да

предоставят

осигуряване

на

информация

публичност

на

относно
плана,

идентифицираните проблеми и предложения за тяхното преодоляване,
използваните начини за събиране на информация, функционирането на
формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от Общинския
съвет.
Съществена функция на Общинския 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 ОПР.
Междинната оценка следва да проследи:
 досегашният прогрес на плана;
 актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;
 ефективността на координацията между компетентните органи.
Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от
актуализация на ОПР. В случай на подобна необходимост, актуализирания
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документ на ОПР е предвиден за разработване през втората половина 2017
година и съобразно структурата на настоящия документ. По този начин
междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението на ОПР
и представлява логическо продължение на предходните годишни доклади.
Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие
между

всички

заинтересовани

страни,

предоставящи

становище

за

досегашните резултати от плана.
Оценката синтезира дейностите по събиране и обработка на информация,
приложение на системата от индикатори, формулиране на насоки за
корекция на плана. Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ
нужната експертна дейност, и активно взаимодействащ с специализираните
администрации в общината. Ключова роля изпълняват заинтересованите
страни, предлагащи необходимата информация и своите гледни точки,
заедно

със

статистическа

специализираните
информация.

Кметът

институции,
внася

съхраняващи

документа

за

нужната

обсъждане

от

Общинския съвет, който го одобрява и по този начин завършва междинната
оценка.
Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на
ОПР. Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от
динамичните социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с
възникнали съществени изменения в екологичната обстановка. Към тези
обстоятелства се присъединяват и важни промени в законодателната и
стратегическата рамка – набора от европейските и националните законови
документи, основните политики и секторните планове и програми.
Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения
и адекватността на наличния ОПР спрямо тях и да определи дали е
целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на
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нови проекти – изработването на актуализиран документ за изпълнение за
оставащото време от програмния период.
В хода на изпълнение на ОПР, често се налага поради възникнали
възможности за финансиране допълване и актуализация на програмата за
реализация му.
В рамките на проект «Партньорство за ефективни политики»
разработени

«Вътрешни процедури за

по ОПАК

са

мониторинг, контрол и оценка

изпълнението на политики на община Аврен», където е отделено специално
място на мониторинга на общинският план за развитие като основен
стратегически документ.

VІ. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Общинският план за развитие може да бъде ефективен инструмент за
управление и пълноценно развитие на община Аврен единствено при активен
обмен на идеи и координирани действия между всички заинтересовани
страни по време на двата разграничими етапа от ОПР – разработването и
реализацията на документа.
Коректното

публично

представяне

на

пълният

набор

информация

е

предпоставка за формирането на партньорства и повече възможности за
съвместно действие. Законът за регионалното развитие и прилежащият му
правилник за неговото прилагане определят търсенето на партньорство,
публичност и прозрачност като ръководен принцип на разработването и
реализацията на ОПР. Кметът на общината и Общинският съвет са органите,
които осигуряват информация и публичност за дейностите по ОПР.
В рамките на разработването на документа, следва да се представят и
популяризират работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната
реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на общината и
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нейната общност. Различните механизми за представяне и дискутиране на
работата по ОПР насърчава публичното участие и провокира идеите на
различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните интереси и
съображения

е

възможност

за

балансиран,

реалистичен

и

отразяващ

местната специфика документ. Постигането на обществена ангажираност към
ОПР и припознаването на предвижданията на плана са шанс за неговото
успешно изпълнение.
Реализацията на документа се основава на осъществяването на включените в
неговата програма конкретни проекти. Отделните проекти могат да се
реализират успешно при концентрация на ресурси и усилия между различни
актьори. Разпределението на дейностите и отговорността за значимите
проекти между публичния, частния и неправителствения сектор подкрепя
изпълнението и устойчивото ползване на резултатите от проекта.
Дейности при разработване на ОПР
Информацията по време на разработването на ОПР е свързана със следните
компоненти:
 подготовка, организация и използвани методи за изпълнение на
задачите по ОПР;
 анализ и оценка на съвременната ситуация, предложения за развитие;
 завършен и окомплектован документ на ОПР.
Публичното им представяне се осъществи чрез обществено обсъждане, с
домакин Община Аврен, на които експертният екип представи резултатите от
работата си. В обсъждането се включиха всички заинтересовани страни –
представители на Община Аврен, кметове на населените места, културните
институции,

организации

от

неправителствения

сектор

и

частни

предприемачи.
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Същевременно се проведе анкета с представители на местния бизнес и
гражданите осигурила точна информация за силните и слабите страни в
общината през погледа на местната общност.
По този начин се осигури откритост на процеса и се получи първа обратна
връзка от страна на участниците.
На заключителната среща се представи завършен предварителен проект на
ОПР, съдържащ всички компоненти съобразно „Методически указания за
разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012-2022
г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020 г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), общински планове за развитие
(2014-2020 г.)“ на МРРБ. След това се премина към формалните процедури
по обсъждането и приемането на ОПР от страна на общинския съвет на
Аврен, по предложение на кмета на общината.
Съпътстващото медийно отразяване на събитията, в съчетание с насочените
към общински представители анкети, осигуриха висока степен на публичност
на разработването на общинския план. Особено ценен резултат беше
формирането

на

активни

и

пълноценни

контакти

между

Възложител,

Изпълнител и заинтересованите страни. Направените коментари и препоръки
се използваха като основен аргумент при формулирането на стратегическите
предложения и дефинирането на проектите за развитие на общината.
Формалното

обсъждане

и приемане

на

документа се

осъществява на

обсъждане на общинския съвет, след което решението се публикува на
интернет страницата на общината.
Дейности при реализация на ОПР
Българското законодателство предвижда няколко основни инструмента за
управление на реализацията на ОПР – годишни доклади за изпълнението на
ОПР, междинна и последваща оценка на общинския план. Изброените
доклади

съдържат

информация

за

извършения

прогрес

по

ОПР,
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несъответствията между планираното и реалното състояние на общината към
наблюдавания момент. Необходимо е публичното представяне на докладите,
чрез тяхното публикуване на официалната страница на Община Аврен, както
и препращането им на ключовите заинтересовани страни. Препоръчително е
провеждането
управлението

на
на

публични
плана

дискусии,

звена

на

представят

които

отговарящите

за

ограничения

за

основните

постигане на целите на ОПР и се обсъждат мерките за преодоляването им.
Следващото
партньорства

проявление
за

на

процеса

реализиране

на

е

формирането

определените

с

на

оперативни

общинския

план

приоритетни проекти за реализация. За тази цел, неразделна част от
Програмата

за

организационна
отговаряща

реализация
основа

за

/т.

7/

е

изпълнение

структура и участващи

описание
на

на

проектите,

необходимата
обединяваща

партньори. Наличието на

подобна

организационна структура позволява непрекъснат обмен на информация и
общо използване на ресурсите на определените участници.
Ефективен инструмент е създаденият публичен регистър на проектите на
интернет старницата на общината.
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VІІ. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и водещата предпоставка за
реализацията на плана и неговите цели. В единство с останалите инструменти, програмата определя начините
за разпределение на наличните и потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси.
Същността на програмата за реализация е обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и
конкретизиращи логиката на формулираните мерки от обхвата на приоритетните области.
Основната цел на програмата е да бъде осигурена оперативна основа за изпълнение на плана. Изясняването
на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна
финансова стойност на проектите, идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори,
успоредно с управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел.
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка от приоритетите
на стратегическата част.
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ПРИОРИТЕТ

Мярка

проект
Изграждане зона за масов отдих и спорт –р.
Камчия

Мярка 1.1.1. Подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската
Изграждане на лодкостоянки, рибарски селища
индустрия и туризъм

Изграждане на велоалея в КС „Камчия”.
Приоритет 1.1: Подкрепа
за обвързано развитие на
икономически дейности, с
акцент върху свързаните с
морето (“морска индустрия”)

Мярка 1.1.2: Развитие на рибарството и
аквакултурите и управление на крайбрежните риболовни зони

стойност

източник на финансиране

отговорна
структура

ПРСР, търговски дружест550000,00 ва

Община
Аврен

ОП"Морско дело и
100000,00 рибарство"

Община
Аврен

ПРСР, търговски дружест250000,00 ва

Община
Аврен

Разработване на проекти съвместно от научни
институти и фирми, базирани на аквакултури и
морски минерални ресурси

ОП"НОИР", търговски
1000000,00 дружества

Община
Аврен

Повишаване на капацитета на МСП за високо
технологично развитие, провеждане на форуми,
срещи

Общински бюджет,
80000,00 ОП"ИК"

Община
Аврен

Мярка 1.1.3: Подкрепа институционалното Подкрепа функционирането на МИРГ "Бяларазвитие на МСП и формиране на земе- Долни чифлик-Аврен"
делски, индустриални и туристически
клъстери;
Изграждане на пазар за търговия със селскостопанска продукция с. Аврен

Изграждане на агробизнесцентър с. Аврен

2000000,00 Община Аврен

Община
Аврен

Община Аврен, търговски
1000000,00 дружества

Община
Аврен

Община Аврен, търговски
500000,00 дружества

Община
Аврен
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Създаване на нови масиви с етерично-маслени
насаждения.

180000,00 частни инвеститори

Община
Аврен

Създаване на нови земеделски стопанства за
отглеждане на трайни насъждения и зеленчукопроизводство.

450000,00 ПРСР, частен сектор

Община
Аврен

Създаване, модернизация и разширяване на
животновъдните обекти.

6500000,00 ПРСР, частен сектор

Община
Аврен

Стартова помощ за млади фермери и технологично обновяване на земеделските стопанства

2500000,00 ПРСР, частен сектор

Община
Аврен

Създаване на стопанства за отглеждане на
зайци.

500000,00 ПРСР, частен сектор

Община
Аврен

Стимулиране отглеждането на пчелни семейства от местното население във всички населени
места на общината

400000,00 ПРСР, частен сектор

Община
Аврен

Инвестиции в прерабатката на селскостопанска
продукция

1200000,00 ПРСР, частен сектор

Община
Аврен

180000,00 ПРСР, частен сектор

Община
Аврен

100000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

Община Аврен, търговски
900000,00 дружества

Община
Аврен

Изграждане на гъбарници.
Мярка 1.1.4: Осъществяване на комуникаРазработване на специфични програми за
ция и координация между образовател- обучение и преквалификация на работната
ните институции и бизнеса;
сила, съобразени с нуждите на местния бизнес
Приоритет 1.2 Разнообразяване на туристическото
предлагане и включване

Мярка 1.2.1. Активизиране на развитието
на туризма на територията на общината.

Изграждане на „Улица на занаятите и услугите”
в КС Камчия
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съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
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на природното и културно
богатство от цялата
територия на общината

Община Аврен, търговски
300000,00 дружества, ПРСР

Община
Аврен

100000,00 Община Аврен, ПРСР

Община
Аврен

Възстановяване на стари селски къщи за настаняване на туристи

търговски дружества,
900000,00 ПРСР

Община
Аврен

Създаване на условия за спортен риболов чрез
модернизиране на язовири

Община Аврен, търговски
500000,00 дружества
Министерство на културата, Донорски програми,
Община Аврен, и др.ОП
500000,00 „РР”

Община
Аврен

“Изграждане на център за изкуство и занаяти ”
Актививизиране на дейността на туристически
информационен център - Камчия - развитие на
интегриран туристически продукт и маркитинг
за привличане на туристи.

Мярка1.2.2. Създаване на специфичен
регионален туристически продукт на
основата на културното и природно
богатство

Издирване, съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културноисторическото наследство.
Разработване и поддръжка на информационнорекламен уебсайт със система за онлайнрезервации
Представяне на туристическия продукт на
национални и международни борси и изложения
Създавена на туристически маршрут „По пътя на
каменните феномени”

Приоритет 1.3 Повишане
на местния капацитет за
генериране на растеж,
подобряване на координацията и партньорството
при изпълнение на стратегически документи,
развитие на проектен
капацитет

Мярка 1.3.1: Популяризиране и подкрепа
за усвояване на средства от европейските
финансови инструменти

Мярка 1.3.2: Увеличаване на административния капацитет за разработване, управление и мониторинг на проекти;

15000,00 Община Аврен

Община Аврен, търговски
100000,00 дружества

Община
Аврен

Община
Аврен

500000,00 Община Аврен

Община
Аврен
Община
Аврен

Обучение за оптимизиране на капацитета на
служителите от ОА-Аврен за усвояване на
средства от финансовите инструменти на ЕС

500000,00 ОП"ДУ"

Община
Аврен

Провеждане на рекламна кампания за възможностите и начините за кандидатстване за
европейско финансиране от частния сектор и
неправителствения сектор в общината

500000,00 ОП"РЧР",ОП"ИК"

Община
Аврен

Обучения на общинска администрация за
повишаване на квалификацията и професионалните умения

500000,00 ОП"ДУ"

Община
Аврен

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор № 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с
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Засилване ролята на ПЧП за решаване на местни
проблеми

Приоритет 1.4 Развитие на
вътрешното и външното
сътрудничество и партньорство

Мярка 1.4.1: Създаване на активни
партньорства между местната власт, НПО, Стимулиране създаването на сдружения на
Сдружение с нестопанска цел за осъщест- местния бизнес (туристически бизнес, селскостопански производители, преработватели и др.)
вяване на общественополезна дейност
„Местна инициативна група „Аврен –
Белослав” и бизнес
Стимулиране създаването на сдружения на
различни обществени групи
Формиране на консултативни групи между СНЦ
„МИГ Аврен – Белослав”, НПО, местната власт и
бизнес
Мярка 1.4.2. Подобряване на социалното,
икономическото и културното сътрудничество между общините, реализиране на
съвместни инициативи, трансграничното
сътрудничество

Разработване на проекти за обмен на практики
и развитие на трансгранично сътрудничество

Разработване на проекти за побратимяване с
други общини от ЕС

Мярка 2.1.1. Повишаване на заетостта и
Осигуряване на заетост на младежи
доходите с акцент на младежката заетост.
Осигуряване на заетост и достъпна работна
среда за хора с увреждания
Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на
труда, повишаване на
заетостта и доходите на
населението

Мярка 2.1.2. Стимулиране на трудовата
мобилност, професионалното образование и ученето през целия живот

20000,00 Общински бюджет

Община
Аврен

27000,00 Община Аврен, ПРСР

Община
Аврен

75000,00 Община Аврен, ПРСР

Община
Аврен

Общински бюджет,
35000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

1000000,00 ОП"РЧР", ОП"ДУ"

500000,00 ОП"ДУ", програми на ЕК
ОП"РЧР", централен
1000000,00 бюджет

Община
Аврен

Община
Аврен
Община
Аврен

400000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

Създавене на проект подкрепящ трудовата
мобилност "на път"

200000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

Организиране на курсове за повишаване на
професионалната квалификация

Общински бюджет,
500000,00 ОП"РЧР", ОП"НОИР"

Община
Аврен

Общински бюджет,
1050000,00 ОП"РЧР", ОП"НОИР"

Община
Аврен

Мярка 2.1.3. Повишаване на образовател- Стимулиране образователната интеграция на
ното равнище сред групите на етническите
рискови,групи, малцинства и хора в неравносмалцинства
тойно положение
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Разработване на програма за образователна
интеграция на деца от ромски произход

Общински бюджет,
750000,00 ОП"РЧР", ОП"НОИР"

Община
Аврен

Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа до заетост на
ромите

Общински бюджет,
700000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

Рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови зони за отдих в населените места
Изграждане и оборудване на кметство –
с.Дъбравино

Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпността до здравни, образователни, социални и
културни услуги и спортни
прояви

Мярка 2.2.1. Изграждане и обновяване на
обекти за здравни и социални услуги, за
образование, спортни и културни прояви.

Общински бюджет,
национално финансира300000,00 не, ПРСР
Общински бюджет,
национално финансира500000,00 не, ПРСР

Община
Аврен
Община
Аврен

Поддържане на съществуващите културни
традиции и обогатяване културния календар на
общината, чрез читалища по населени места

Общински бюджет,
национално финансира50000,00 не, ПРСР

Увеличаване и поддръжка на съществуващ
библиотечен фонд в читалищата, посредством
съвременни системи на обслужване

Общински бюджет,
Община
40000,00 национално финансиране Аврен

Оборудване и обзавеждане читалища в населените места на територията на община Аврен

Община
Аврен

350000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

1500000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

Обновяване на сградния фонд и съоръженията
на стадиона в с. Аврен

350000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

Изграждане на обществена трапезария в с.
Бенковски

500000,00 ОП"РЧР", ПРСР

Община
Аврен

Ремонт на читалищна сграда в с. Синдел

500000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

„Магията на иновациите - възможности в
бъдеще”, Ремонт, обзавеждане, оборудване на
ЦДГ в общината

Общински бюджет,
ОП"РЧР", ОП"НОИР",
500000,00 ПРСР

Община
Аврен

Изграждане закрит спортен център с. Аврен

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор № 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с
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Разширяване на съществуващите бази на
детските градини в с. Приселци и с. Дъбравино
поради съществуващият дефицит на места в тях

Община
Аврен

Изграждане, обзавеждане и оборудване на
детска градина в с. Тръстиково

1000000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

Изграждане и рехабилитация на спортни
площадки в населените места на общината

900000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

Изграждане и поддръжка на център за семейно планиране и интеграция
Изграждане и поддръжка на консултативен
център за деца и семейства със социални
проблеми
Провеждане на курсове за общо и специализирано обучение на жители на общината със
затруднена реализация на пазара на труда ограмотяване, професионално обучение и
преквалификация
Мярка 2.2.2. Подобряване качеството на
публичните услуги в администрацията,
образователни, здравни, социални и
културни заведения

Общински бюджет,
ОП"РЧР", ОП"НОИР",
800000,00 ПРСР

Обновяване и оборудване на учебни кабинети,
образователни лаборатории и работилници.
Обновяване на базата за производствена
практика в СОУ”Св.Св. Кирил и Методий”с.Синдел.

60000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

60000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

50000,00 ОП"РЧР"

Община
Аврен

750000,00 ОП"РЧР", ПРСР

Община
Аврен

Създаване на научно образователен комплекс в
Обсерватория Аврен

Община
300000,00 ОП"РЧР", ПРСР
Аврен
ОП"РЧР", частно финансиране, община Аврен,ОП Община
50000,00 „НОИР”
Аврен

Изграждане на системи за видеонаблюдение в
училищата от общината

500000,00 ОП"РЧР", ПРСР

Община
Аврен

Осъвременяване на материално - техническата
и спортна база в училищата и детските градини
на територията на Община Аврен

550000,00 ОП"РЧР", ПРСР

Община
Аврен
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Разработване на проекти в подкрема на уязвимите групи
Ремонт и оборудване на здравните пунктове в
населените места

Модернизиране и разширяване на капацитета
на ПСОВ в КС „Камчия”
Изграждане на локална ПСОВ в с. Аврен
Изграждане на локална ПСОВ в с. Синдел
Изграждане на локална ПСОВ в с. Дъбравино
Закупуване на сметосъбираща машина

Приоритет 3.1. Опазване
на околната среда и
щадящо използване на
териториалните ресурси

Въвеждане на съвременни системи за управление
на битови отпадъци и разделно сметосъМярка 3.1.1. Публично осъзнаване и
ограничаване на негативните въздействия биране
върху околната среда и превенция на
Разкриване на пунктове за събиране на рецикриска
лируеми отпадъци и вторични суровини, твърди
отпадъци - Приселци
Изграждане на предприятие за преработка на
битови отпадъци с инсталации за компостиране
и производство на биогаз – Аврен, Равна гора
Провеждане на публични срещи и разпространяване на информационни материали за
разделно събиране и оползотворяване на
битовите отпадъци

1000000,00 Община Аврен, ОП"РЧР"
250000,00 ОП"РЧР", ПРСР

2000000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен
Община
Аврен

Община
Аврен

500000,00 ОП"ОС"

Община
Аврен

500000,00 ОП"ОС"

Община
Аврен

500000,00 ОП"ОС"
общински бюджет,
250000,00 ПУДОС

Община
Аврен
Община
Аврен

500000,00 ОП"ОС"

Община
Аврен

Общински бюджет,
Община
200000,00 национално финансиране Аврен

1000000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

50000,00 ОП"ОС"

Община
Аврен

Възстановяване на дигите и почистване коритата на реки Камчия и Провадийска

240000,00 ОП"ОС"

Община
Аврен

Подобряване на икономическата стойност на
горите, включително инвестиции за оборудване
и практики за дърводобив, щадящи почвита и

100000,00 ОП"ОС",ПРСР

Община
Аврен
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ресурсите.

Залесяване на пустеещи и неземеделскщи земи.

900000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Стопанисване и управление на общинските
гори, включително превенция и възстановяване
на вредите от горските пожари.

300000,00 ПРСР

Община
Аврен

Ремонт на съществуващите водопреносни и
водоснабдителни мрежи на територията на
обшината
Изграждане на нов водоем за селата Здравец и
Бенковски

Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежи

1000000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

500000,00 ОП"ОС"

Община
Аврен

Изграждане водоем и водопровод във вилни
зони „Крушките”, „Пазарлията” (землище с.
Приселци)

3000000,00 ОП"ОС"

Община
Аврен

Изграждане на газотранспортна и газоразпределителна мрежа

Община Аврен, търговски
2000000,00 дружества

Община
Аврен

Газификация на домакинствата и предприятия

Община Аврен, търговски
2000000,00 дружества

Община
Аврен

Подпомагане екологичното образование на
децата и учениците от общинските детски и
учебни заведения

Възстановяване на напоителната мрежа и
съоръжения с. Царевци, район Камчия

20000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

500000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор № 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.
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Разширяване на напоителната мрежа и изграждане на нови хидромелиоративни съоръжения –
местност Пода
Доизграждане на канализационна мрежа в КС
„Камчия”, както и изграждане, реконструкция
и/или рехабилитация на водоснабдителните
системи и съоръжения на територията на
Община Аврен

900000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

4600000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Доизграждане на канализационна мрежа в с.
Аврен

5000000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Доизграждане на канализационна мрежа в с.
Синдел

1500000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Доизграждане на канализационна мрежа в
Дъбравино, Тръстиково

1500000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Изграждане на канализационна мрежа в с.
Близнаци

2000000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Изграждане на канализационна мрежа в с.
Приселци

2000000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Изграждане на отводнителни и дренажни
съоръжения в селата Дъбравино и Синдел

520000,00 ОП"ОС", ПРСР

Община
Аврен

Създаване на център за енергийна ефективност
Мярка 3.1.3. Приложение на мерки за
енергийна ефективност в обществените и
жилищните сгради;

Въвеждане на капково напояване в селското
стопанство – Царевци, р-н Камчия

Ремонти на обществени сгради и инсталации с
цел подобряване на енергийната и топлотехническа ефективност във всички населени места
Приоритет 3.2. Подобряване на техническата

Мярка 3.2.1. Обновяване на селата от
общината чрез подобряване на инфраст-

Монтиране на съоръжения и инсталации,
осигуряващи използването на алтернативни

80000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

400000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

5000000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

100000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор № 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
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инфраструктура, териториалната свързаност и
достъпността до обектите
за публични услуги

руктурата, икономическата активност и
открояване на спецификата им

енергийни източници – Аврен, Приселци,
Близнаци

Изграждане на нова подстанция в КК Камчия
Етапна подмяна на съществуващата електропреносна мрежа в населените места на общината

Общински бюджет,
300000,00 частни дружества

2000000,00 Общински бюджет, ПРСР

Реконструкция на съществуващите и изграждане на нови трафопостове в населените места на
Общински бюджет, ПРСР,
общината
700000,00 частно финансиране
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари
и съоръженията и принадлежностите към тях
10200000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен
Община
Аврен

Изграждане на канализация за дъждовни води
във всички населени места

800000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление във всички населени
места и системи за видеонаблюдение.

200000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

250000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

100000,00 ОП "РЧР", ПРСР

Община
Аврен

Изграждане на ГИС системи за всички населени
места

300000,00 ПРСР

Община
Аврен

Актуализиране на ОУП и екологични оценки за
всички населени места.

200000,00 ПРСР

Община
Аврен

Системи за енергоспестяващо осветление и
видеонаблюдение

500000,00 ПРСР

Община
Аврен

Подобряване и реставрация на паркови площи
и паркинги в общината
Ремонт на съществуващи и изграждане на нови
съоръжения за улесняване достъпа на лица с
увреждания до обществени сгради и паркови
площи в населените места

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор № 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
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Ремонт на съществуващи и изграждане на нови
площадки за отдих в населени места
Реконструкция и подобряване чрез въвеждане
на централизирано автоматизирано управление
на уличното осветление в населените места
Изграждане , реконструкция и рехабилитация
на приоритетни участъци от ОбПМ
Реконструкция и рехабилитация на приоритетен
участък път ІV 90035 в КС Камчия
Мярка 3.2.3. Подобряване на пътната
мрежа

Ремонт на надлез над ЖП-прелез с. Царевци
Рехабилитация на път ІV-90038, Синдел –
Житница
Рехабилитация на път ІV-90402, Китка-Круша

Рехабилитация път ІV-90424,Белослав-Аврен

Общински бюджет,
национално финансира200000,00 не, ПРСР, ОП „МДР”

Община
Аврен

200000,00 Общински бюджет, ПРСР

Община
Аврен

Общински бюджет,
национално финансира15000000,00 не, ПРСР

Община
Аврен

Общински бюджет,
национално финансира2000000,00 не, ПРСР

Община
Аврен

Общински бюджет,
50000,00 национално финансиране, ПРСР

Община
Аврен

Общински бюджет,
1200000,00 национално финансиране, ПРСР

Община
Аврен

Общински бюджет,
1200000,00 национално финансиране, ПРСР
Общински бюджет,
1500000,00 национално финансиране, ПРСР

Община
Аврен
Община
Аврен
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ПРОВЕДЕНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

Приложение 1

Проучване на общественото мнение относно проблемите и социалноикономическото развитие на Община Аврен
АНКЕТНА КАРТА
ДЗЗД Стратегическо планиране съвместно с община Аврен проучват мнението на граждани, фирми,
неправителствени организации и държавни структури относно регистрирани от тях местни проблеми, както и вижданията им за бъдещото развитие на община Аврен. Целта е да се разработи отговарящ на местните потребности „Общински план за развитие на община Аврен за периода 2014-2020г.”,
който да обезпечи трайното подобряване на икономическото, материалното, социалното и екологичното състояние на общината.
Обръщаме се към Вас с молба да вземете участие в анкетата и по този начин да съдействате за
регистриране на проблемите и вижданията на различните сектори и социални групи в община
Аврен. Общественото мнение ще ни помогне да се регистрират и използват в максимална степен
местните ресурси, а заинтересованите страни да се въвлекат в процеса на планиране.
Моля, отговаряйте изчерпателно, като отбелязвате с отметка или кръстче предпочитания от Вас
отговор. На някои въпроси можете да давате повече от един отговор.
Благодарим за Вашата отзивчивост и активна гражданска позиция!
І. Политика и стратегия за развитие
1. Вашето предложение за визията за развитие на община Аврен през програмния период 20142020г.

2. Според Вас, има ли достатъчно информация относно приоритетите, мерките и проектите за изграждането и развитието на община Аврен?
Да, напълно достатъчна информация
Частична информация
Няма достатъчно информация
Не мога да преценя

1
2
3
4

3. Какви източници на информация използвате за запознаване с развитието на община Аврен?

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
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№

Източник на информация

3.1

Интернет

3.2

Местни медии

3.3

Разпространение на
презентационни материали

3.4

Организиране на събития

3.5

Организирани обществени
обсъждания

3.6

Друго /Моля, посочете!/

Описание на източника
Интернет страницата на Община Аврен се
поддържа регулярно и можете да откриете
навременна информация.
Участие в пресконференции, брифинги и
съобщения в местните медии; неформални
работни срещи и разпространяване на информация чрез местни вестници, списания,
радио и телевизия.
Организирани различни културни
мероприятия, изложби и промоционални
събития; публикуване и разпространение на
брошури, сведения, информационни
бюлетини.
Периодично предсатвяне на инвеститори –
външни и инвестиции от местен бизнес,
граждански и бизнес инициативи, свързани
с икономика, проекти на общината в подкрепа на бизнеса, вкл. и
представяне на мерки по оперативните
програми.
Организиране на обществени обсъждаия,
кръгли маси, форуми, фокус-групи и др.
средства за събиране на мнения и препоръки.

Да

Не

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

4. Как бихте оценили потенциала - силните и слабите страни на община Аврен, за постигане на устойчиво развитие и подобряване качеството на живот?
Много голям потенциал
Ограничен потенциал само в определени области
Няма потенциал
Не мога да преценя

1
2
3
4

Моля, опишете накратко Вашия отговор или дайте пояснения:

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
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5. Според Вас бъдещото развитие на община Аврен е изправено пред повече и по-добри възможности или пред повече заплахи и рискове?
Съществуват повече добри възможности
Възможностите и заплахите са умерени
Заплахите и рисковете са повече
Не мога да преценя

1
2
3
4

Моля, опишете накратко Вашия отговор или дайте пояснения:

6. Смятате ли, че общинската администрация и партньорските организации могат да изградят и поддържат необходимия капацитет за ефективно и ефикасно управление на програми и проекти за устойчиво интегрирано развитие на община Аврен?
Да, капацитетът им е висок
Да, но частично
По-скоро не могат
Не, капацитетът им е нисък
Не мога да преценя

1
2
3
4
5

Моля, опишете накратко Вашия отговор или дайте пояснения:

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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ІІ. Проблеми и възможности за развитие
1. Моля, посочете в кои области на развитие е постигнат напредък в развитието на община Аврен
през последните 10 години? /Моля, заградете цифрата в колонка „да” или „не” в съответствие с
Вашия избор./
№

1.1

1.2

1.3

Област
Създадени са необходимите
условия за развитие на
местния бизнес
Създадени възможности за
развитие на туризма и условия
за опазване и обогатяване на
културното и природното
наследство в района
Подобряване на градската
среда и изграждане на зелени
площи, паркови места,
спортни и детски площадки

Да

Не

№

1

0

1.4

1

0

1.5

1

0

1.6

Област
Подобрена пътната,
транспортна, ВиК,
газоснабдителна,
комуникационна,
осветителна и енергийна
инфраструктура
Създадени условия за
опазване на околната среда и
намаляване на вредните
влияния на шума,
замърсяване от отпадни води
Подобряване качеството и
развитие на социалните
услуги

Да

Не

1

0

1

0

1

0

2. Кои според Вас са най-сериозните проблеми на Общината? /Моля, посочете до 3 отговора!/
№
2.1

Проблем
Лоша улична инфраструктура
(улици, тротоарни настилки,
алеи и др.)

Да

Не

№

1

0

2.11

2.2

Лоша ВиК инфраструктура

1

0

2.12

2.3

Липса на високотехнологични
производства

1

0

2.13

2.4

Липса на паркоместа и
подходящи места за

1

0

2.14

Проблем
Ограничени местни
финанси и липсата на
достатъчно инвестиции
Лошо състояние на
образователната
инфраструктура
Ниско качество на
образованието и грижата за
децата
Ниско качество на
медицинското обслужване

Да

Не

1

0

1

0

1

0

1

0
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паркиране
2.5

Лоша организация на
транспорта

1

0

2.15

2.6

Безработица

1

0

2.16

2.7

Ниска степен на интеграция
на малцинствата и хората с
увреждания

1

0

2.17

2.8

Престъпност

1

0

2.18

2.9

Липса на детски площадки

1

0

2.19

2.10

Липса на места за спорт и
отдих

1

0

2.20

Лоша социална грижа за
хората в неравностойно
положение
Замърсеност на въздуха
Лошо сметосъбиране,
сметоизвозване и
депониране или третиране
на отпадъците
Лоша поддръжка на
жилищни сгради и
междублоковите
пространства
Лошо поддържани
културни паметници
Друго:

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

3. Кои населени места от общината имат най-голяма нужда от обновление и развитие (Моля, посочете само 1 населено място):
№

Населено място

3.1
3.2

Друго (моля посочете):

4. Как биха се задържали младите хора в община Аврен?
№

Да

Не

4.1

разкриване на нови работни места, чрез привличане на инвеститори

1

0

4.2
4.3
4.4

разкриване на нови работни места, чрез развитие на туризма
наличие на разнообразни дейности за осмисляне на свободното време
гарантиране на сигурност

1
1

0
0
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4.5

Друго (моля посочете):

1

0

5. Моля посочете обекти и конкретни идеи за реализиране, които да бъдат включени в Общински план за развитие на община Аврен за периода 2014-2020г.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
6. Какво може да допринесе за развитието на общината през следващите 10 години?

7. Какви стъпки би следвало да предприеме Община Аврен за подобряване качеството на живот на
населението от общината?

8. Какъв основен транспорт използвате за предвижване в града?
Личен автомобил (1)
Мотор (2)
Обществен транспорт (3)
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Ходя пеша (4)
Карам колело (5)
Такси (6)
9. Как оценявате обществения градски транспорт?
Сигурен и незамърсяващ (1)
Сигурен, но замърсяващ (2)
Несигурен и незамърсяващ (3)
Несигурен и замърсяващ (4)

№
10.1

10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

10. Кои дейности трябва да станат приоритетни за бъдещото развитието на Общината? /Можете да
посочите до 3 отговора „Да”./
Дейност
Да Не
Икономическо развитие /Стимулиране и развитие на местния бизнес чрез
подобряване на бизнес средата и повишаване на квалификацията на работната
1
0
сила, привличане на инвестиции за развитие на мебелно производство, селското
и горското стопанство /
Околна среда, отдих и спорт/намаляване нивата на замърсяване, подобряване на
сметосъбирането, създаване на нови озеленени зони за отдих, обновяване на
1
0
спортни площадки и съоръжения и създаване на нови такива/
Историческо наследство и туризъм / съхраняване и поддържане паметниците на
културата, привличане на инвестиции за развитие на туризма /
Образование и култура /повишаване качеството на образованието, подкрепа за
организирането на повече културни мероприятия и фестивали/
Подобряване качеството на предлаганите социални и здравни услуги
1
0
Социална интеграция/ борба с безработицата и дискриминацията и създаване на
равни възможности/
Енергийна ефективност /обновяване и саниране на съществуващия сграден
1
0
фонд, околоблокови пространства/
Подобряване на административния капацитет и създаване на условия за
взаимодействие между различните заинтересовани групи за развитие на община
1
0
Аврен
Достъпност и транспорт /подобряване на обществения масов градски, междуградски, велосипеден транспорт/
Развитие на информационното общество и електронните услуги
1
0
Друго:

10.11
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ІІІ. Профил на респондента
1. Към коя от изброените групи принадлежите?
№

№

Група

1

Работещи

6

2

Учащи

7

3

Лица на свободна практика

8

4

Предприемачи (лица със
собствен бизнес)
Пенсионери

9

5

10

Група
Безработни
Представители на обединения
на частния бизнес
Представители на публичния
сектор
Представители на
неправителствена организация
Друго

2. Вашият пол е:
Мъж (1)

Жена (0)

3. Вашата възраст е:
до 29 год. (1)

30-49 год. (2)

50 - 65год. (3) над 65 год. (4)

4. Вие сте в неравностойно положение?
Да (1)

Не (0)

5. Получавате помощи като социално слаб?
Да (1)

Не (0)

6. Принадлежност към етническа група:
Българска (1)

Турска (2)

Ромска (3)

Друга (4)

7. Ако желаете да участвате в обществените обсъждания във връзка с изработването на Общински
план за развитие на община Аврен за периода 2014-2020г., моля оставете вашите координати, за
да бъдете поканени:
Име и фамилия

Телефон

Е-мейл

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ И ЗА ИЗРАЗЕНИТЕ ПОЗИЦИИ!
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ВЪПРОСНИК

1. Моля, посочете в кои области на развитие е постигнат напредък в развитието на община
Аврен през последните 10 години?
№

Област

№

1

Създадени са необходимите
условия за развитие на
местния бизнес

4

2

Създадени възможности за
развитие на туризма и
условия за опазване и
обогатяване на културното
и природното наследство в
района

5

3

Подобряване на градската
среда и изграждане на
зелени площи, паркови
места, спортни и детски
площадки

6

Област
а) Подобрена пътната,
транспортна и транспортна инфраструктура;
б) Подобрена ВиК инфраструктура;
в) Подобрена газоснабдителна инфраструктура;
г) комуникационна инфраструктура;
д) осветителна и енергийна инфраструктура
а) Създадени условия за
опазване на околната
среда;
б) намаляване на вредните
влияния на шума,
в) замърсяване от отпадни
води
Подобряване качеството и
развитие на социалните
услуги

2. Според Вас, кои социално-икономически области трябва да се развиват приоритетно в
община Аврен през новия програмен период 2014-2020 г.?

Индустрия
Селско стопанство
Туризъм
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Транспорт
Енергетика
Телекомуникации и информационни технологии
Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
Образование и наука
Здравни и социални услуги
Опазване на околната среда
Друго
Моля, уточнете.

3. Кои според Вас са най-сериозните проблеми на Общината? /Моля, посочете до 3
отговора!/
№
1

2

3

4

Проблем
Лоша улична
инфраструктура (улици,
тротоарни настилки, алеи и
др.)
Лоша ВиК инфраструктура
Липса на
високотехнологични
производства
Липса на паркоместа и
подходящи места за
паркиране

№
11

12

13

14

5

Лоша организация на
транспорта

15

6
7

Безработица
Ниска степен на интеграция

16
17

Проблем
Ограничени местни
финанси и липсата на
достатъчно инвестиции
Лошо състояние на
образователната
инфраструктура
Ниско качество на
образованието и грижата
за децата
Ниско качество на
медицинското
обслужване
Лоши социални услуги за
хората в неравностойно
положение
Замърсеност на въздуха
Лошо сметосъбиране,
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на малцинствата и хората с
увреждания

8

Престъпност

18

9

Липса на детски площадки

19

10

Липса на места за спорт и
отдих

20

сметоизвозване и
депониране или
третиране на отпадъците
Лоша поддръжка на
прилежащи площи към
жилищни сгради
Лошо поддържани
културни паметници
Друго:

4. Кои населени места от общината имат най-голяма нужда от обновление и развитие (Моля, посочете само 1 населено място):
с. Аврен

с. Круша

с. Бенковски

с. Приселци

с. Близнаци

с. Равна гора

с. Болярци

с. Садово

с. Добри дол

с. Синдел

с. Дъбравино

с. Тръстиково

с. Здравец

с. Царевци

с. Казашка река

с. Юнак

с. Китка

5. Моля посочете обекти и конкретни идеи за реализиране, които да бъдат включени в Общински план за развитие на община Аврен за периода 2014-2020г.
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6. Какви стъпки би следвало да предприеме Община Аврен за подобряване качеството на
живот на населението от общината?

7. Кои дейности трябва да станат приоритетни за бъдещото развитието на Общината?
/Можете да посочите до 3 отговора/
№
1

2

3
4
5
6
7

Дейност
Икономическо развитие /Стимулиране и развитие на местния бизнес чрез
подобряване на бизнес средата и повишаване на квалификацията на
работната сила, привличане на инвестиции за развитие на мебелно производство, селското и горското стопанство /
Околна среда, отдих и спорт/намаляване нивата на замърсяване, подобряване на сметосъбирането, създаване на нови озеленени зони за отдих,
обновяване на спортни площадки и съоръжения и създаване на нови
такива/
Историческо наследство и туризъм / съхраняване и поддържане паметниците на културата, привличане на инвестиции за развитие на туризма /
Образование и култура /повишаване качеството на образованието, подкрепа за организирането на повече културни мероприятия и фестивали/
Подобряване качеството на предлаганите социални и здравни услуги
Социална интеграция/ борба с безработицата и дискриминацията и създаване на равни възможности/
Енергийна ефективност /обновяване и саниране на съществуващия об-
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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щински сграден фонд и прилежащите към тях пространства./
Подобряване на административния капацитет и създаване на условия за
взаимодействие между различните заинтересовани групи за развитие на
община Аврен
Достъпност и транспорт /подобряване на обществения масов междуградски, велосипеден и ЖП транспорт/
Развитие на информационното общество и електронните услуги

8
9
10

Друго:

11

Профил на респондента
8. Към коя от изброените групи принадлежите?
№
1

Работещи

№
6

2

Учащи

7

3

Лица на свободна практика

8

4

Предприемачи (лица със
собствен бизнес)

9

5

Група

Пенсионери

10

Група
Безработни
Представители на
обединения на частния
бизнес
Представители на публичния
сектор
Представители на
неправителствена
организация
Друго

9. Вашият пол е:
Мъж
Жена
10. Вашата възраст е:
до 29 год.
30-49 год.
50 - 65год.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
№ 13-13-74/08.01.2014 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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над 65 год.
11. Каква е най-високата завършена степен на образование, която имате ? (Моля, посочете
само един отговор)
Без образование
Начално образование
Основно образование
Средно образование
Висше образование
Друго .......................................
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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Обособена позиция № 2: „Разработване на Програма за опазване на околната среда на община
Аврен 2014 - 2020”
ВЪПРОСНИК
1. Кои според Вас, са най-важните приоритети за вашата община, свързани с опазване на
околната среда?
Намаляване емисиите на парниковите газове
Подобряване качеството на водите
Подобряване качеството на атмосферния въздух
Опазване на биологичното разнообразие и защитените
зони
Подобряване качеството на почвите
Намаляване на шумовото замърсяване
Подобряване на радиационната обстановка
Разрешаване на проблемите с отпадъците
Намаляване на въздействието и/ или ликвидиране на
съществуващи екологични проблеми
Повишаване количеството на зелените площи
Друго
Моля, уточнете

2. Кой/ кои според вас, са най-съществените екологични проблеми във вашата Община?

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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3. Кои според вас, са най-важните природни богатства, които имат приоритет за защита в община Аврен (които още не са обявени като защитени територии или застрашени видове)?

4. Споделете Вашата визия по отношение на конкретни приоритети и насоки за работа екологични проблеми, които изискват спешно и активното ангажиране на общинската администрация, институциите и местното население с цел навременното им решаване.

Профил на респондента
1. Към коя от изброените групи принадлежите?

№
1

Работещи

№
6

2

Учащи

7

3

Лица на свободна практика

8

4

Предприемачи (лица със
собствен бизнес)

9

5

Група

Пенсионери

10

Група
Безработни
Представители на
обединения на частния
бизнес
Представители на публичния
сектор
Представители на
неправителствена
организация
Друго

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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2. Вашият пол е:
Мъж
Жена
3. Вашата възраст е:
до 29 год.
30-49 год.
50 - 65год.
над 65 год.
4. Каква е най-високата завършена степен на образование, която имате ? (Моля, посочете
само един отговор)
Без образование
Начално образование
Основно образование
Средно образование
Висше образование
Друго .......................................

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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Обособена позиция № 3: „Разработване на Програма за управление дейностите по отпадъците
на община Аврен 2014 - 2018”
ВЪПРОСНИК
1. По отношение управлението на отпадъците във вашата община, най-сериозен проблем представлява ?
Организацията по сметосъбирането и сметоизвозването
Разделното събиране, сортирането и преработката на
отпадъците
Депонирането на отпадъците
Изграждането на регионални депа за отпадъци
Незаконните сметища
Осигуряването на депа за специфични видове отпадъци (например за строителни, за акумулаторни батерии,
за химични отпадъци, за биологични отпадъци и др.)
Друго
Моля, уточнете

2. Кое според Вас е най-удачното решение на проблемите с отпадъците?

3. До колко като гражданин сте склонен лично да се ангажирате да събирате разделно отпадъците?

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Аврен – по – ефективна администрация в партньрство с гражданите”, по Договор
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
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Да, склонен съм да събирам разделно
Не съм склонен да събирам разделно
Не мога да преценя
Друго /Моля, уточнете/
4. Каква оценка бихте дали за управлението на отпадъците в община Аврен?
1

2

3

4

5

6

Профил на респондента
1. Към коя от изброените групи принадлежите?
№
1

Работещи

№
6

2

Учащи

7

3

Лица на свободна практика

8

4

Предприемачи (лица със
собствен бизнес)

9

5

Група

Пенсионери

10

Група
Безработни
Представители на
обединения на частния
бизнес
Представители на публичния
сектор
Представители на
неправителствена
организация
Друго

2. Вашият пол е:
Мъж
Жена
3. Вашата възраст е:
до 29 год.
30-49 год.
50 - 65год.
над 65 год.
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4. Каква е най-високата завършена степен на образование, която имате ? (Моля, посочете
само един отговор)
Без образование
Начално образование
Основно образование
Средно образование
Висше образование
Друго .......................................

Благодарим за отделеното време и принос за разработване на Общинския план на община Аврен!
Настоящото Приложение 1 е неразделна част от Общински план за развитие на община
Аврен, област Варна /2014г. – 2020г./, приет с Решение 909 на редовно заседание №35 на Общински съвет-Аврен, проведено на 29.08.2014г.
ТОДОР ЙОРДАНОВ/п/
Зам.-председател на Общински съвет-Аврен
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