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I.

ВЪВЕДЕНИЕ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕЖДИННА
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР

Общински план за развитие на община Аврен за периода 2014 – 2020 г. (ОПР)
представя стратегия и визия за икономическо, социално, инфраструктурно и
екологично развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.
Приет с Решение № 909 на Общинския съвет - Аврен на редовно заседание,
проведено на 29.08.2014 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.
13, ал. 3 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 37, ал. 1 от Правилника за
прилагане на ЗРР. В ОПР на Община Аврен е заложено, че за периода му на действие
ще бъдат извършени следните оценки – междинна и последваща, в изпълнение на
Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г. Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май
2008г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ.
бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66
от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември
2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и
доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.).
ОПР на Община Аврен е актуализиран два пъти, с Решение № 172 на редовно
заседание № 7 на Общински съвет – Аврен, проведено на 27.04.2016 г. и с Решение №
311 на редовно заседание № 12 на Общински съвет-Аврен, проведено на 26.08.2016 г.
Междинната оценка (МО) на изпълнението на Актуализирания Общински план
за развитие (ОПР) се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е
изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общински план за развитие (ОПР)
на община Аврен.
Междинната оценка, която е регламентирана с чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗРР, включва
четири основни компонента:
● оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
● оценка на степента на постигане на съответните цели;
● оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
● изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.
Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОПР,
както и да осигури информация за подобряване на изпълнението на плана и в частност
да подобри нивото на координация. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на
целите и приоритетите, заложени в ОПР на Oбщина Аврен. Оценката е адресирана към
три основни аспекта: реализация, съгласуваност/адекватност и координация при
прилагането. Оценката предоставя информация за ефективността и ефикасността на
ОБЩИНА АВРЕН
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провежданата политика, която да осигури на управлението механизми на контрол чрез
информация за разходите и за резултатите и да подпомогне управлението на общината
по отношение въздействието от изпълнението на регионалния план, с цел неговото
подобряване по отношение на приоритизиране и заложени цели и начини на
изпълнение. Така би се улеснил и изяснил в детайли и ефектът от планираните
дейности, което може да подобри процеса на прилагане на плана и да насърчи
повишаването на отговорността на властите пред широката общественост. Основният
методически подход в изготвянето на междинната оценка е съчетание от външна
експертна оценка с консултиране с експерти на местната администрация. Основните
източници на информация за МО на ОПР включват:
• Общински план за развитие на Община Аврен (2014 – 2020г.) и Програма за
реализацията му, актуализирани версии от 2014 г.;
• Областна стратегия за развитие на Област Варна (2014 – 2020 г.);
• Годишен доклад на Кмета на Община Аврен във връзка с наблюдението на
изпълнението на Общински план за развитие на Община Аврен /2014-2020/
• Секторни стратегии и програми;
• Официалните страници на УО на оперативните програми;
• Текуща статистика на НСИ;
• Справки от община Аврен;
• Информационна система за управление и наблюдение на Средствата от ЕС в
България 2020.
В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението,
релевантност на стратегията и капацитет за координация. Целите на тази оценка са да
подпомогне управлението и наблюдението на ОПР. Фокусирана е върху аналитичен
преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР
на Община Аврен, с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени
на местно, регионално и национално ниво, както и на реформата на
инвестиционната/регионалната политика на ЕС и първоначалните ефекти от
прилагането на оперативни програми през новия програмен период.
II. МЕТОДИКА – ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКАТА ПОДХОД
И ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
При избора на методи за осъществяването на оценката бяха използвани
Насоките на Европейската комисия, описани в Инструмент за оценка на социалноикономическото развитие EVALSED и Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни
насоки върху методите за оценка: „Оценка по време на програмния период".
Междинната оценка насочва вниманието си върху изпълнението и подобряването на
ОБЩИНА АВРЕН
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качеството на планирането. Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на
ефикасността и ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и
съотносимостта на планирането се постига чрез, актуален преглед на изпълнението на
ОПР, изследване на промените в контекста на плана и изводи и препоръки, за да се
максимизира цялостното въздействие на ОПР. Междинната оценка има ограничени
възможности за оценка на въздействията, тъй като не само има изместване на
проявлението на въздействията във времето, но и самата интервенция не е приключила.
В тази връзка целта която си постави екипа е изготвянето на ясен документ с
изводи и препоръки при изпълнението на ОПР с оглед на оставащото време за неговата
реализация. Методологията на междинната оценка се основава на структуриран и
систематичен подход при събиране, анализиране и представяне на информацията и
може да бъде обобщена по следния начин:
1. Избор на логика на интервенцията;
2. Разработване на оценителна методика;
3. Събиране и оценка на първоначални данни;
4. Събиране на подробна информация посредством анкетиране и фокус – групи;
5. Оценка на основните количествени и качествени данни.
Междинната оценка обхваща времевия период 2014 – 2016 г., в някои случаи и
периода до юни 2017 г., като анализите, констатациите и експертните преценки се
отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се
достига до детайли по години или по отделни компоненти на икономическите,
социалните и екологичните сектори. При подготовка на междинната оценка беше
събрана информация, която характеризира качеството на изпълнение на целите и
приоритетите на ОПР и Програмата за реализация на актуализирания ОПР. По време на
междинната оценка не бяха срещнати трудности в процеса на работа, като Община
Аврен, оказа пълна подкрепа за осигуряване на необходимата информация и
документи, касаещи предмета на оценката. До известна степен трудност за самата
оценка представлява липсата на система за събиране и отчитане на индикатори за
изпълнение на ОП.
III. АНАЛИЗ НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ
НА
ОБЩИНА АВРЕН
/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. Обхваща 17 населени места и кк „Камчия“. 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.
ОБЩИНА АВРЕН
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Общината се състои от 17 села, общински център е с. Аврен. 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.
Географски и административен център е село Аврен. Селата Близнаци,
Приселци, Бенковски и Здравец са в непосредствена близост до град Варна и курортен
комплекс “Камчия”. Селата Аврен, Китка, Круша, Болярци и Равна гора са
разположени в планинската част на общината. Синдел, Тръстиково са в близост до
община Девня и Белослав, а селата Юнак, Дъбравино и Казашка река граничат с
община Долни Чифлик, село Царевци граничи с община Провадия.
Основните елементи на климата:
Климатът е типичен умерено-континентален. Под влиянието на релефа и
Черноморския басейн са се оформили три климатични микрорайона, всеки от които със
своята специфика, а именно:
•
Западен: обхваща поречието на р. Провадийска и се характеризира с топло лято
и студена зима със сравнително устойчив снеговалеж;
•
Източен: обхваща долината на р. Камчия. Характеризира се с мека зима, дълга и
студена пролет, прохладно лято и топла есен;
•
Централен: обхваща платото и има много ясно изразен континентален климат с
по-силни ветрове и по-дълги периоди на застудявания.
Всеки от трите микрорайона има своята специфика по отношение на почти
всички климатични фактори. Така например в източната част средногодишните
температури са с око 0.5° С по-ниски от тези в западната; на север валежите са помалко отколкото в южната долинна част; в северната част преобладават по-силни
северозападни ветрове, а в южната – значително по-слаби западни.
Температура на въздуха: Средногодишната температура е 11.3° С, или по-ниска
от тази за област Варна (12.8° С). Средномесечната температура има своя минимум
през януари (0.1° С), а максимума е през юли (21.6° С). Максималните месечни
температури варират от 4° С (януари) до 29° С (юли-август). Посочените данни говорят
за сравнително мек климат, без отрицателни средномесечни температури.

ОБЩИНА АВРЕН
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Ветрове: Преобладават ветрове от западна (39.7%) и източна (24.2%) посока.
Средногодишната скорост на вятъра е 1.5 m/sec, което в сравнение със стойността за
област Варна (5-7 m/sec) характеризира района като по-скоро тих, без силни ветрове.
Валежи: Средногодишното количество е 562 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 наймалко те са през март и август-септември. Значението на валежите е главно
хидроложко (подхранване водния режим на реките), както и по отношение на селското
стопанство.
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 възможност за развитие на селско
стопанство (зърнени култури, слънчоглед, захарно цвекло, лозя и животновъдство).
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 към момента има изградени шест язовира
– пет от които общинска собственост и един държавна собственост. Подпочвените
води от трите водоносни хоризонта – горнокреден, неогенски и кватернерен – са
основен източник за питейно водоснабдяване в общината.
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1. Язовир „Приселци”, с площ на огледалото при максимален обем 0,013 км.2., находящ се в,
местност „Свети Константин”, с. Приселци, община Аврен, област Варна, местност „Свети
Константин – общинска собственост
2. Язовир „Паничката”, с площ на огледалото при максимален обем 0,054 км.2, находящ се в
землището на с. Аврен, м. „Паничката”, община Аврен, област Варна - общинска собственост
3. Язовир „Здравец”, с площ на огледалото при максимален обем 0,146 км.2, находящ се в
местността „Над язовира”, в землището на с. Аврен, oбщина Аврен, oбласт Варна - общинска
собственост
4. Язовир „Мумлеза, с площ на огледалото при максимален обем 0,017 км.2, находящ се в
местност „Картала” в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна - общинска
собственост
5. Язовир „Садово”, с площ на огледалото при максимален обем 0,009 км.2., находящ се в
местността „Старите лозя” в землището на с. Садово, община Аврен, област Варна - общинска
собственост
6. Язовир „Тръстиково“, с площ на огледалото при максимален обем 2,25 км.2, находящ се в
местността „Сакър дере“ в землището на с. Тръстиково, община Аврен, област Варна държавна собственост

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. На територията на общината има минерални водоизточници – край
селата Царевци, Близнаци и Казашка река. И към нястоящият момент те не са проучени
и нямат стопанско значение.
Полезни изкопаеми
Община Аврен може да се определи като бедна на полезни изкопаеми.
Находища на сарматски варовици (Авренско плато) се използват за добив на
облицовъчни материали. Край Китка, Садово и Дъбравино се добиват инертни
материали (пясък и чакъл) за строителството.
Биологичното разнообразие
Най-голям интерес от растителните съобщества на територията на общината
предизвиква Камчийската заливна гора, известна още като Лонгоза, която е найобширната подобна гора в страната. Тя е характерна с многоетажна структура, наличие
на множество увивни растения (лиани) и голямо расти-телно 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
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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 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.
3.1. Състояние на местната икономика
3.1.1 Икономическото развитие и динамика по отрасли и подотрасли
Икономиката на територията на Община Аврен, се определя от следните
отрасли: търговия, туризъм, селско и горско стопанство, операции с недвижими имоти.
През периода 2012 г. 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%.
Като база за сравнение на територията на Община Аврен към 31.12.2012 г. са
регистрирани около 317 фирми. 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.
През анализираният периода на реализация на ОПР 2014 -2017г. на територията
на Община Аврен продължава да няма развита силна местна икономика, като едни от
най–големите работодатели на територията се явяват общината и СОК Камчия
развиващ дейност в сферата на хотелиерство и туризъм, следвани от транспортни
ОБЩИНА АВРЕН

Страница 10

ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА АВРЕН 2014 -2020
дейности, търговия и ремонт на автомобили, сектор селско,
стопанство.

горско и

рибно

Регистрираните предприятия и фирми през 2014 г. са 338 бр., а през 2015 г. по
данни на НСИ, те нарастват и са вече 358 бр. Като тенденция се отчита увеличение на
броя регистрирани предприятия, разпределени по икономически отрасли от 317 през
2012 г. до 358 през 2015 г. или нарастване с 41 броя.
За една година от 2014 г. до 2015 г., се наблюдава увеличаване на броя на
предприятията от 338 на 358, в секторите селско горско и рибно стопанство, търговия и
ремонт на автомобили и мотоциклети и строителство и намаляване на броя на
предприятията в секторите хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими
имоти, транспорт складиране и пощи. / виж таблица 1 и 2/
Фигура 1 Брой предприятия по икономически сектори за 2014/2015 г. на
територията на Община Аврен

45
5
5

други дейности
култура спорт и развлечения
хуманно здравеопазване и…
административни и спомагателни

57
34
78

професионални дейности и…

4853

операции с недвижими имоти
създаване и разпространение на…

2014

3

2015

2328
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29

хотелиерство и ресторантьорство
транспорт складиране и пощи
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търговия ремонт на автомобили…
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14

строитество
прерабонваща промишленост
0
0

добивна промишленост

82 96

селско горско и рибно
0

50

100
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Таблица 1
Основни показатели на нефинансовите предприятия по определени икономически сектори за 2014 година
на територията на община Аврен
КИД -2008

Пред приятия

Произвед ена
Оборот
прод укция

брой
Oбщо
Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Строителство
Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети
Хотелиерство и
ресторантьорство
Транспорт, складиране и пощи
Създаване и разпространение
на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и
научни изследвания
Административни и
спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и
социална работа

Д обавена
Нетни
стойност по
приход и от
факторни разход и прод ажби

Заети
Разход и за
лица 1 въ знагражд ения

хиляд и левове
338

44 868 50 430

брой

Д МА

хиляд и левове

15 294

50 042

1 114

7 052

..

82
..
14
13

12 110
..
615
..

11 647
..
682
..

5 962
..
126
..

11 614
..
682
..

185
..
28
72

921
..
77
..

9 899
..
1 648
..

83

1 493

..

869

..

139

421

..

28
31

..
9 773

..
9 908

..
1 648

..
9 554

..
130

..
522

..
2 807

53

186

179

87

179

8

18

4 751

7

62

62

59

62

8

..

84

4
-

24
-

20
-

-41
-

20
-

9
-

..
-

776
-

5

88

88

31

88

5

..

..

Таблица 2
Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия в община Аврен за 2015 г. по икономически
дейности

Икономически дейности (А21)

Предприятия Заети лица1

Произведена
продукция2

брой
Общо
358
1 205
41 438
Селско, горско и рибно стопанство
96
227
13 351
Добивна промишленост
..
..
..
Преработваща промишленост
14
29
686
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия..и на газообразни
.. горива
..
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци.. и възстановяване
..
..
Строителство
16
77
..
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
97
228
3 566
Транспорт, складиране и пощи
29
141
9 956
Хотелиерство и ресторантьорство
23
..
4 212
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
3 далекосъобщения
10
61
Операции с недвижими имоти
48
8
111
Професионални дейности и научни изследвания
8
6
102
Административни и спомагателни дейности
3
..
..
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
7
11
176
Култура, спорт и развлечения
5
7
18
Други дейности
5
18
244
1

Оборот

52 926
11 816
..
699
..
..
..
16 107
10 227
4 485
74
105
102
..
163
18
253

Добавена
Нетни
стойност по
Разходи за
приходи от
факторни
възнагражд
продажби
разходи
ения
хиляди левове
9 784
52 456
7 513
5 082
11 730
939
..
..
..
163
699
103
..
..
..
..
..
..
..
..
1 761
16 052
870
2 129
9 898
631
..
4 485
..
52
74
..
27
105
10
82
102
8
-34
..
..
59
163
..
1
18
184
253
..

ДМА

..
11 507
..
1 349
..
..
1 647
2 696
..
..
3 549
87
31
..
..

Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост

2

Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
".." Конфиденциални данни
"-"няма случай

Броят на регистрираните в Община Аврен фирми и предприятията за периода
2012 – 2015 г. нарастват общо с 41 и към 2015 г., те са 358, за разлика от 2012 г. когато
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наброяват 317. Обособяват се следните идводи от предоставение официални данни на
НСИ за периода 2014 – 2015 г:
•
Преобладаваща част от предприятията
микропредприятия, със зает персонал до 9 души.

продължават

да

са

•
Въпреки увеличаване на броя на предприятията от 338 пред 2014 г. на 358
през 2015 г., произведената продукция от 44 868 хил. лв. през 2014 г. намалява на
41 438 хил.лв. през 2015 г. и бележи спад с 9.2%.
•
Добавената стойност по факторни разходи от 15 294 хил. лв. в началото
на анализираният период 2014 г., бележи спад до 9 784 хил. лв. в края на 2015 г., с
64%.
•
Нетните приходи от продажби от 50 042 хил. лв. през 2014 г.
увеличават до 52 456 хил. лв. в края на 2015 г.

се

•
Разходите за възнаграждения също нарастват: 7 052 хил. лв. към 2014 г.,
до 7 513 хил. лв. през 2015 г.
•
Нарастване на ДМА, се наблюдава основно в сектор селско и горско
стопанство.
От представената динамика на основните икономически показатели е видно, че
състоянието на местната икономика бележи спад, добавената стойност по факторни
разходи намалява, както и произведената продукция. Положителната тенденция е
свързана с нарастването на броя на предприятията, на заетите лица, нетните приходи от
продажби и на възнагражденията.
Таблица 3 : Брутна добавена стойност (БДС) за област Варна по икономически
сектори за 2015 г.
S код

T
С
татистиче
ска зона
(NUTS I)

Ст
атистическ
и
район
(NUTS II)

О
бласт
(NUTS
III)

БДС

А

B
Б
ЪЛГАРИ
Я
B

G331

Инд
устрия

3
664

Се
вероизточе
н район

В
арна

икономически

У

21 3

5
1 547

1 44
5

ВП,
Млн.л
в.

слуги

35

1
52

Б
ДС,
Млн.лв.

Аграре
н

G

по

сектори

7
6 546

3
553

8
2 339

1

8 571

5
2 589

1

959

5
150

Б
Б
ВП на
човек
от
населението,
лв.

Източник НСИ
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Следователно, необходимо е да се приложат ефективни стратегии, които да
могат в средносрочен период да осигурят растеж на местната икономика. Налице е
нужда в сектора на микро и МСП от провокиране на иновационна активност, която ще
допринесе
за
развитието,
ще
подпомогне
производителността
и
конкурентоспособността на местния бизнес.
Модернизирането на предприятията и на работните процеси ще насърчи
активността на работната сила за търсене на възможности за подобряване на качеството
на труда и уменията, също така ще осигури технологично предимство на
представителите на бизнеса в района.
3.1.2 Динамика по броя на заетите
Анализирайки фирмите от гледна точка на тяхната големина през целия
анализиран период продължават да преобладават микро фирмите /до 9 заети/, които
заемат около 97% от всички предприятия. Преобладават микро предприятията,
съсредоточени в областта на търговията, хотелиерство и ресторантьорство, селско и
горско стопанство, търговия.
Промишлеността е представена в следните отрасли:
Селско, горско и рибно стопанство, Преработваща промишленост, строителство,
търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, склади-ране и пощи,
хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими имоти, професионални
дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности, други
дейности. През 2014 – 2016 г. с осезаемо присъствие продължават да бъдат фирмите:
„ХЕПИ ЛЕНД"ООД - Организиране на детски мероприятия.
„АНАКС"ЕООД - Добив на инертни материали
ЕТ„КАДИ"- Производство на Екобрикети
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 метал,
монтажи и сервиз на рекламно - информационни елементи от лек и тежък тип, като
билборди, мегаборди и широкоформатни конструкции

ОБЩИНА АВРЕН
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„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
Анализът на туристическите ресурси, както и анализите на техните
характеристики, изтъкват големия туристически потенциал на община Аврен.
Търсенето в последните години е насочено именно към такъв туристически продукт,
какъвто следва да предлага община Аврен, предвид природните и антропогенните
ресурси, с които разполага. Община Аврен оползотворява частично ресурсите си за еко,
селски, културен, спортен, делови (конгресен), маршрутно-познавателен, риболовен,
научен туризъм.
Основните проблеми пред развитието на устойчив туризъм в община Аврен са
липса на комуникационна и дистрибуционна политика за маркетинг на туристическия
продукт, недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги,
недостатъчна и нискокатегорийна материално-техническа база, както и ограничен
достъп до съпътстващите (допълнителните) услуги, които може да се предлагат.
Устойчиво развитие на туризъм е възможно само след преодоляване на всички
организационни и финансови проблеми. Възможностите на Община Аврен за развитие
на туризъм са изключително благоприятни и визията й трябва да бъде насочена към
превръщането на региона в място за целогодишен туризъм, дестинация предлагаща
комплексен туристически пакет от услуги, който включва като допълнителни услуги
почти всички видове туризъм, каквато е цялостната визия на ОПР 2014 – 2020 г.
СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА АВРЕН ЗА ПЕРИОДА
2012 - 2016 Г.
Таблица 4
Показатели
Средства за
подслон и места
за
настаняване
Легла
Стаи
Реализирани
нощувки
Пренощували
лица
ОБЩИНА АВРЕН

Единица
Брой

2012
4

2013
3

2014
27

2015
22

2016
33

Брой
Брой
Брой

134
89
173 490

1 255
712
102 666

1 353
1 025
202 831

1 569
1 100
59 598

1 926
1 231
118 090

Брой

14 899

11 036

23 279

18 147

27 479
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Приходи от
нощувки
Хотели

Лева

55 020

61 035

965 984

353 461

687 637

Брой

1

4

5

6

6

Източник Община Аврен
Моментна картина на състоянието на туризма в общината отчита следните
резултати за периода 2012 г. – 2016 г.: през 2012 г. от 4 места за подслон и настаняване
към 2016 г., те вече наброяват 33, като тенденцията за нарастване започва да се отчита
от 2014 г., с лек спад през 2015 г. и покачване през 2016 г. Пренощувалите лица през
2012 са близо 50% по - малко от тези през 2016 г., но по отношение на реализирани
нощувки и приходи от нощувки, най – високи нива са отчетени през 2014 г., като 2015
г. сочи драстичен спад в същите показатели с цели 173%, след което през 2016 г.,
отчита повишение с 95% и достига стойности за приходи 687 637 лв. и реализирани
нощувки 118 090 броя. /виж таблица 4/
Селско и горско стопанство
Общата площ на Община Аврен (380 кв. км.) съставлява 9.9% от територията на
Област Варна и около 2.6% от територията на Североизточен район. Земеделските
територии заемат общо 206 789 дка или 54.4% от площта на общината, от които 193 830
дка (94%), от тях са обработваема земя, а поливните площи са 2 279 дка (0.1%) и 0,5%
необработваеми. Горските територии заемат общо 118 770 дка или 31,3% от общата
площ на общината, като 10% от тях са иглолистни видове и 90% широколистни
представени от дървесните видове: цер, благун и черен бор. През период 2013г – 2016г
няма новозалесени територии. Горските територии на общината, са класифицирани с
висока степен на ерозия и средна степен на риск от горски пожари, съгласно
„Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски
пожари“. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 19 247 дка (5%)
от общата площ, като водните течения и водни площи са 4 230 дка (1.1%), което е под
средното равнище за страната (около 2%). Териториите за добив на полезни изкопаеми
и площите за транспорт и инфраструктура заемат 2 923 дка (0.8%) от територията на
общината. Съотношението на урбанизираната към цялата територия на общината е
ниско, което е благоприятна предпоставка за развитието на селски туризъм./ виж
фигура 2/

ОБЩИНА АВРЕН
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Фигура 2
4230

Баланс на територията
земеделска земя

118770
населени места
206789

за добив на полезни изкопаеми
горски територии

2923
водни течения и водни площи

19247

Селското стопанство е ключов отрасъл на общинската икономика в Община
Аврен. То е сред основните източници на доходи и заетост за населението и ще
продължава да играе важна роля за развитието на района в бъдеще. Продължава
тенденцията с всяка следваща година да нараства броят на регистрираните земеделски
производители, като за периода 2012 г. до 2016 г. е регистриран ръст от 79 броя
новорегистрирани земеделски стопани. / виж таблица 5/
Таблица 5 БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Брой
регистрирани
земеделски
стопани
Земеделски
кооперации

2012
264

2013
278

2014
295

2015
331

2016
343

1

1

1

1

1

Таблица 6 ВИД НА ИЗПОЛЗВАЕМИТЕ ЗЕМИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КЪМ
ЮЛИ 2017Г.
Вид на земите по
предназначение
Ниви
Ливади и пасища
Трайни насаждения
Поливни площи
Общо

ОБЩИНА АВРЕН

Размер/дка/

Част от общите %

165 156
11 889
16 785
0
193 830

84%
6%
10%
0%
100%
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Таблица 7 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА
Видове собственост

дка

Частна
Общинска публична
Стопанисвана от
Общината
Общинска частна
Държавна публична
Държавна частна
Религиозни
организации
Чуждестранни лица
Юридически лица
Смесена
Общо

%
135 775,237
17 419,365
1 743,651

38,981%
4,041%
0,501%

39 668,334
14 075,935
86 147,433
128,060

11,389%
4,041%
24,733%
0,037%

110,694
37 758,428
15 040,226
348 315,111

0,032%
10,840%
4,318%
100%

Таблица 8 ИЗПОЛЗВАЕМА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ РЕГИСТРИРАНА В ИСАК
година

2012
2013
2014
2015
2016

използваема
земя
/дка/

118 480
123 190
123 190

обработваема
земя
/дка/

трайни
насаждения
/дка/

112 800
114 977
116 200

5 300
5 609

мери,
ливади
и
пасища
/дка/
715
715

Таблица 9 ОТГЛЕЖДАНИТЕ КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
АВРЕН ЗА 2015Г. И 2016Г.
Видове култури

1
2
3
4
5
6

Пшеница
Слънчоглед
Царевица
Ечемик
Овес
Силажна царевица

ОБЩИНА АВРЕН

2015 г.
(дка)
44 547
28 845
9 982
6 004
211
1 150

2016 г.
(дка)
43 626
31 340
9 990
9 265
133
683
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Просо
Люцерна
Лавандула
Фасул
Сорго
Лозя- винени
Лозя – десертни
Овощни насаждения
Сливи
Ябълки
Череши
Праскови
Пипер
Домати
Картофи
ОБЩО

15
3 148
61
186
125
1 615
1 750
18
173
454
61
20
35
134
98 534

2 763
61
60
1 615
1 754
46
189
562
63
22
31
223
102 426

Общо отглежданите култури в декари на територията на общината през 2016 г.
бележат ръст на увеличение на засети декари спрямо 2015 г. с 3 892 декара./ виж.
Таблица 9/
Вторият подотрасъл на селското стопанство – животновъдството бележи спад
през 2016 г. в съпотавка с изходните данни за 2013 г. при отглеждане на птици и дребен
рогат добитък и увеличение при отглеждане на пчелни семейства и едър рогат добитък.
/виж таблица 10/
БРОЙ И ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ОТГЛЕЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА АВРЕН
Таблица 10
Видове/бр.

2013

2016

Говеда и биволи
Свине
Кози
Овце
Птици
Пчелни
семейства

1121
0
753
2 712
5,466 хил. бр.
2 266

1 443
0
619
2 276
3 250 хил. бр.
3 800

3.1.3 Качествени характеристики
благосъстояние на населението

на

общинската

икономика.

Доходи

и

Заетите в частния сектор спрямо обществения от 2012 г. до 2015 г. са
приблизително процентно равно разпределени. / виж таблица 11/
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Средната годишна работна заплата в общественият сектор през наблюдавания
период от 2012 г. до 2014 г. не бележи значителен ръст и запазва приблизително едни и
същи числови показатели, и през 2015 г. общо се покачва с 9%, докато при частния
сектор се наблюдава нестабилност, като през 2013 г. се отчита повишаване, 2014 г. спад
и 2015 г. отново покачване което бележи ръст с 57% спрямо средната заплата за 2014 г.
Към 2015 г. средната годишна заплата на наетите в частния сектор все още не
достига нивата на средната годишна заплата на наетите в общественият сектор.
Таблица 11
СРЕДЕН ГОДИШЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ И СРЕДНА ГОДИШНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ПО
ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВОТНОШЕНИЕ В ОБЩИНА АВРЕН 2012 г.- 2016 г.
Среден годишен списъчен брой
Обществен сектор

Средна работна заплата /лв./

Частен сектор

Обществен сектор

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

444

453

476

529

-

627

771

441

584

-

A Селско, горско и
рибно стопанство

-

-

-

-

-

91

104

96

В Добивна
промишленост

-

-

-

-

-

..

..

C Преработваща
промишленост

-

-

-

-

-

38

D Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия
и на газообразни
горива

-

-

-

-

-

E Доставяне на
води;канализацио
нни
услуги,управлени
е на отпадъци и
възстановяване

..

..

..

..

F Строителство

-

-

-

G Търговия;
ремонт на
автомобили и
мотоциклети
Н Транспорт,
складиране и
пощи
I Хотелиерство и
ресторантьорство

-

-

162

136

201
2
778
6
-

201
3
774
6
-

201
4
780
0
-

201
5
839
8
-

..

..

-

-

-

39

31

28

-

-

-

..

-

-

-

..

..

-

-

..

..

-

18

27

30

-

-

-

118

101

177

181

172

-

9

-

-

-

-

-

J Създаване и
разпространение
на информация и
творчески
продукти;
далекосъобщения
K Финансови и
застрахователни
дейности

-

-

-

-

-

-

-

L Операции с
недвижими имоти

-

-

M Професионални
дейности и научни
изследвания

-

N
Административни
и спомагателни
дейности

..

Общо

ОБЩИНА АВРЕН

Частен сектор

201
6
-

20
16

201
2
547
6
526
1

201
3
684
5
580
5

201
4
504
7
647
0

201
5
797
3
686
5

-

..

..

..

..

-

-

346
5

357
9

357
5

508
1

-

-

-

-

..

-

-

..

..

..

..

..

..

-

-

..

..

..

-

-

-

-

763
4

593
0

538
9

..

..

91

151

-

-

-

-

451
7

516
2

495
4

572
4

66

84

118

821
7

797
6

793
8

852
9

343
8

373
9

404
3

580
3

..

..

45

-

-

-

-

-

..

..

426
4

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

593
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

..

2

2

-

-

-

-

..

..

223
2

494
6

-

-

-

-

..

..

3

2

-

-

-

-

..

..

370
2

411
3

..

..

23.

..

..

..

..

..

..

..

..

869
6

..

..

..

..
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О Държавно
управление

..

..

..

..

P Образование

..

..

169

Q Хуманно
здравеопазване и
социална работа

..

..

R Култура,спорт и
развлечения

-

S Други дейности

-

..

-

-

-

-

..

..

..

..

-

-

-

-

-

163

..

..

-

-

-

-

..

..

..

852
9
513
0

-

..

715
9
..

..

.29

699
8
..

..

..

677
2
..

361
8

-

..

..

..

-

-

-

-

..

..

..

-

-

-

-

-

..

-

..

-

..

-

-

-

-

15

21

31

36

-

-

-

-

424
6

372
7

399
5

616
4

- няма случай

Източник НСИ
За 2016 г. към момента на провеждане на оценката няма официални данни в
НСИ От анализираните данни следва извода, че най-добро заплащане на труда средно
за изследвания период е: в сектор административни и други спомагателни дейности,
образование, селско и горско стопанство, сектор транспорт, складиране и пощи. Найниски са стойностите в сферата, операции с недвижими имоти, професионални
дейности и научни изследвания, преработваща промишленост и хуманно
здравеопазване и социална работа.
Най- голямо нарастване в доходите от 2014 г. към 2015 г. се наблюдава в сектор
други, преработваща промишленост и операции с недвижими имоти. Като цяло
повишение в средната работна заплата се наблюдава въ всички сектори, като по –
голямо е увеличението в общественият спрямо частният сектор.
3.2 Общински бюджет и финанси
Приходи на Общината са обособени в два основни раздела: собствени приходи и
държавни трансфери, като 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 допълваща субсидия, целева субсидия за капиталови разходи,
държавен трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ, изравнителна субсидия за
общински дейности.
В приходната част на общинския бюджет постъпват и трансфери от
министерства и ведомства.
Направеният по - долу в таблица 12 обобщен отчет за приходната и разходна
част на общината по години на изследваният период 2014 г. – 2016 г., показва, че в
ОБЩИНА АВРЕН
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частта собствени приходи от 2014 г. насам, общината значително покачва стойностите
повишавайки ги с близо 13.5%, като повишението е главно в данъчните приходи,
имуществени данъци и в неданъчните приходи, кето говори за стриктна политика в
сферата на събираемосттта.

Таблица 12
Приходи

2014

2015

2016

Собствени приходи

3 640 524

4 031 305

4 136 135

Данъчни, в т. ч.

1 914 438

1 714 606

2 031 940

в/у доходи на физ.лица

3 977

3 509

2 786

Имущ. данъци

1 910 371

1 711 041

2 029 154

Други данъци

90

56

-

Неданъчни, в т. ч.

1 726 086

2 316 699

2 104 195

от собственост

195 726

315 258

364 697

общински такси

1 138 715

1 111 855

1 150 365

глоби и санкции

1 556

21 224

51 979

др.нед. приходи

11 654

96 683

9 508

внесени ДДС и

-

50 338

-

69 729

-

43 622

др.данъци
от продажби

276 450

694 249

395 081

приходи от концесии

142 648

143 168

168 389

дарение

9 675

3 991

7 798

Субсидии(трансфер

565 110

592 900

662 600

3 569 816

68 721

-

и) от Цент.бюджет
трансфери
временни
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25 441

-

152 917

794
199

181 262
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безлихвени заеми
Придобиване на

-

-

-

525 638

179 880

-

-

дялове, акции и
съучастия
Заеми от банки

-

временно съхр.на

-

1 009 312

средства и друго
финансиране
Депозити и средства

-

1 097 779

-

1 307 645

по сметки(§ 9500)
Всичко приходи

5 642 918

Дефицит/излишък/

2 107 091

6 373 292
-

1 833 283

Разходи

563
727

3 801 951
383 847
-

Здравеопазване

205 279

-

-

Образование

17 513

343 722

255 828

Соц.подпомагане

297 582

417 844

317 845

Жил. строителство

2 839 935

3 109 411

841 343

Общ.администрация

1 729 972

1 792 323

1 953 801

Отбрана и сигурност

3 265

-

992

Почивно дело,култура

197 846

292 194

104 649

Физк. и спорт

26 694

28 443

14 325

Иконом.дейности

352 294

364 340

294 239

Разходи за лихви

22 488

25 025

19 429

Всичко разходи

5 642 918

6 373 292

3 801 951

Източник Община Аврен
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През разглежданият период, през 2014 г. и 2015 г. се формира почти два пъти по
- висок бюджет спрямо 2016 г., поради финансовото приключване на проекти
финансирани от оперативни програми със средства на Европейски съюз от програмен
период 2007 – 2013 г.
3.3 Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
3.3.1. Демографски характеристики и тенденции
Развитието на населението в демографски аспект е повлияно от икономическата
и социална ситуация. Демографската структура на населението е подчинена на
установилите се през последните години общи тенденции за страната – намаляване на
броя на населението, застаряване на населението, ниска раждаемост, намаляване броя
на сключените бракове, отрицателен естествен прираст и засилени миграционни
процеси. Демографската ситуация на територията на община Аврен е резултат от
кумулативното действие на различни по генезис и характер фактори и влияния, които
от една страна са характерни за страната като цяло, а от друга - специфични за целевата
територия, обусловени от нейното географско местоположение, историческо, културно,
социално, икономическо и демографско развитие. Съществено влияние върху
демографските процеси оказват основно възрастовата, етническа, религиозна и
образователна структура, раждаемостта, застаряването и миграционните процеси. Те
влияят пряко и косвено на количеството и качеството на човешките ресурси.
Относително трудно може да бъде оценено, в каква степен динамиката на
населението на целевата територия се дължи на неговото естествено или на неговото
механичното движение. Причините се дължат на методологията, която използва НСИ
за регистрация на събитията и изчисляване на данните. Поради това, при изследването
и използването на данните на НСИ, общото движение на населението не е равно на
сумата от неговото естествено и механично движение. Можем да предполагаме, че
разликите се дължат в значителна степен на корекциите, които се извършват в годините
на преброяване на населението. Така по данни на НСИ, динамиката в демографските
показатели за населението на целевата територия се обуславя в по-голяма степен от
въздействието на положителния механичен прираст за периода 2014 г. – 2015 г., но и се
повлиява от отрицателният механичен прираст по данни към 31.12.2016 г. Населението
на община Аврен по населени места към 31.12.2016 г. по официални данни на НСИ е
общо 9 547 души, спрямо населението към датата на официалното преброяване през
2011 г. (8 574 души) - бележи увеличение с 973 души. При процентното съотношение
по полов признак към 2016 г. лек превес на жените над мъжете, спрямо преброяването
към 2011 г. където се наблюдава обратната тенденция. Съотношението мъже/ жени е
приблизително равно разпределено. /виж табл.13/
Направената съпоставка на числеността на населението на общината от 2011 г.
към 2016 г., дава положителна тенденция към увеличаване, вследствие на
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положителният механичен прираст. Увеличението на населението за разглеждалият
период е с 937 жителя в повече за 2016 г., спрямо 2011 г./виж таблица 14 /
Таблица 13 Население Община Аврен 2011г. и 2016г
2011 година

Източник: НСИ

2016 година

Територия

Община Аврен

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

8 574

4 274

4 300

9547

4 833

4 714

Численост на населението, териториална площ и гъстота на населението по
населени места по справка на НСИ към 31.12.2016 г.
Таблица 14
ЦЕЛЕВА
ТЕРИТОРИ
Я ОБЩИНА
ОБЩО:
ОБЩИНА
АВРЕН

НАСЕЛЕНИ
НАСЕЛЕНИЕ
МЕСТА
НА КЪМ
ТЕРИТОРИЯТА 31.12.2016 г.
НА
ОБЩИНАТА
9547

ТЕРИТОРИЯ В ГЪСТОТА
КВ. КМ
НАСЕЛЕНИЕТО

380

25.12 души/ кв. км

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.Равна гора
с.Садово
с.Синдел
с.Царевци
с.Тръстиково
с.Юнак

58,364
14,232
52,043
15,169
9,809
27,416
24,947
9,078
15,419
9,158
28,511
18,845
21,159
14,936
16,25
20,98
6,47

12,13 души/ кв. км
49,54 души/ кв. км
20,33 души/ кв. км
13,32 души/ кв. км
2,96 души/ кв. км
51,76 души/ кв. км
17,48 души/ кв. км
26,22 души/ кв. км
16,28 души/ кв. км
7,53 души/ кв. км
46,19 души/ кв. км
11,51 души/ кв. км
15,31 души/ кв. км
71,97 души/ кв. км
45,97 души/ кв. км
29,98 души/ кв. км
19,01 души/ кв. км

708
705
1058
202
29
1419
436
238
251
69
1317
217
324
1075
747
629
123

НА

Източник: НСИ
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Естествен и механичен прираст на Община Аврен за 2016 г.
Община Аврен следва тенденцията в национален мащаб за отрицателен
естествен прираст, който в комбинация с остаряването на населението, силно влошава
възпроизводствените възможности, което се потвърждава от стойностите на основните
демографски показатели. Подобряването на социално-икономическата ситуация на
територията на община Аврен е една от възможностите за намаляване на отрицателните
стойности на естествения прираст. За последните години отрицателните стойности на
естествения прираст, остават относително високи, което води до намаляване на
демографския потенциал на територията и представлява ограничаващ фактор за
бъдещото й социално-икономическо развитие, както и поставя въпроси по отношение
на разработване на политики за справяне със ситуацията и удовлетворяване на
потребностите на жителите на общината. /виж табл.15/

Естествен прираст за 2016 г. на страната, област Варна и община Аврен
Таблица 15
Живородени
Страна,
Област,
Община

всичко

Умрели

Естествен прираст

момчета

момичета всичко

мъже

жени

Общо за
страната 64 984

33 375

31 609

107 580

56 122

51 458 -42 596

-22 747

-19 849

Област
Варна

2 257

2 267

6 113

3 240

2 873

-1 589

-983

-606

57

37

197

107

90

-103

-50

-53

4 524

Община
94
Аврен

всичко мъже

жени

Източник: НСИ
Механичното движение на населението на община Аврен, според данни на НСИ
за 2016 г., също е с отрицателен знак, на база заселилите се на територията на Община
Аврен, спрямо изселилите се извън същата територия. Наблюдава се влияние, както на
отрицателният естествен прираст, така и на отрицателния механичен прираст, което
довежда до вземане на сложни решения и водене на политики в посока анализиране на
ситуацията и предприемане на мерки за справяне с проблема в дългосрочен план. /виж
табл.16/
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Механично движение на населението за 2016 г. на страната, област Варна и
община Аврен
Таблица 16
Заселени
Страна,
Област,
Община

всичко

Изселени

Механичен прираст

момчета

момичета

всичко

мъже

жени

Общо за
страната 117 255

53 688

63 567

126 584

58 140

Област
Варна

9 309

4 318

4 991

7 992

Община
Аврен

271

137

134

279

всичко

мъже

жени

68 444 -9 329

-4 452

-4 877

3 700

4 292

1 317

618

699

126

153

-8

11

-19

Източник: НСИ
Според данни на НСИ за периода 2010 г. – 2015 г., влиянието на негативния
естествен прираст се е компенсирал от положителната миграция в дългосрочен и
средносрочен план, което е благоприятствало увеличението на населението на община
Аврен и подобряването на качеството на структурата на човешките ресурси, като за
съжаление данните за 2016 г., са с отрицателен знак, следвайки тенденцията в
национален мащаб. /виж табл.17/
Механично движение на населението на Община Аврен за периода 2010 г. -2015 г.
Таблица 17
Години
Област
Община

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо за
страната
Варна

155212

74098

81114

179402

84795

94607

-24190

-10697

-13493

11068

5257

5811

10916

5079

5837

152

178

-26

Аврен

349

188

161

266

115

151

83

73

10

Общо за
страната
Варна

95368

46421

48947

100163

48479

51684

-4795

-2058

-2737

6192

3054

3138

5936

2937

2999

256

117

139

Аврен

311

157

154

162

73

89

149

84

65

96300

45824

50476

98812

46478

52334

-2512

-654

-1858

2010

2011

2012
Общо

за
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страната
Варна

6296

3053

3243

6229

3003

3226

67

50

17

Аврен

259

139

120

179

82

97

80

57

23

Общо за
страната
Варна

104948

49568

55380

106056

48913

57143

-1108

655

-1763

8104

3792

4312

6284

2878

3406

1820

914

906

Аврен

365

185

180

174

63

111

191

122

69

Общо за
страната
Варна

121135

57882

63253

123247

58917

64330

-2112

-1035

-1077

8882

4252

4630

7882

3782

4100

1000

470

530

Аврен

729

375

354

216

96

120

513

279

234

Общо за
страната
Варна

144425

70382

74043

148672

72249

76423

-4247

-1867

-2380

10321

4966

5355

9563

4611

4952

758

355

403

Аврен

871

456

415

195

87

108

676

369

307

2013

2014

2015

Източник НСИ

Население на община Аврен по пол, възрастова структура и етнически признак
По отношение разпределението на населението по пол и възрастова структура за
2016 г., в община Аврен се наблюдава превес на групата в трудоспособна възраст,
която възлиза на 56% от населението на общината, за област Варна - 62%, а за страната
60%. Населението над трудоспособна възраст за община Аврен е 29%, за областта 22%, а за страната – 24%, като може да се каже, че процента за Аврен е по –висок, с
тенденция на застаряване на населението, при стойности от 15% на население в
подтрудоспособна възраст. /виж табл.18/
Население на община Аврен по пол, във, над и под трудоспособна възраст за 2016
г., спрямо страната и областта
Таблица 18
Области
Възрастови
категории

Общо

В т.ч. в градовете

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

ЗА

7 101 859

3 449 978

3 651 881

5 204 385

2 506 628

2 697 757

Под трудоспособна
възраст
В
трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст

1 062 705

546 706

515 999

791 542

406 935

384 607

4 304 436

2 262 326

2 042 110

3 256 593

1 682 191

1 574 402

1 734 718

640 946

1 093 772

1 156 250

417 502

738 748

ОБЩО
СТРАНАТА
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ВАРНА

472 654

230 690

241 964

395 165

191 846

203 319

Под трудоспособна
възраст
В
трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст
АВРЕН
Под трудоспособна
възраст
В
трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст

75 082

38 701

36 381

62 625

32 261

30 364

294 791

153 866

140 925

251 261

130 123

121 138

102 781

38 123

64 658

81 279

29 462

51 817

9 547
1 432

4 833
759

4 714
673

-

-

-

5 306

2 916

2 390

-

-

-

2 809

1 158

1 651

-

-

-

Източник: НСИ

Разпределението на населението по пол и възрастова структура за периода 2010
– 2015 г., за община Аврен, не променя съотношението си драстично и е приблизително
в границите около 50%, което е добър показател. Като цяло се наблюдава тенденция на
леко нарастване на броя на населението, което към 31.12.2015 г. е 9 658, като паралелно
с това се наблюдава стабилност на числовите показателите в годините на
разпределение по възрастова структура. Тенденциите при динамиката на населението в
трудоспособна възраст в община Аврен е по-скоро благоприятна, като се отчита
колебание само през 2011 г., когато е налице спад, а през целия останал период се
наблюдава плавно покачване. Ръст се отчита както при мъжете, така и при жените.
Благоприятните тенденции са повлияни от механичния прираст, произтичащ от
доброто географско местоположение на голяма част от населените места в общината,
близостта до областния център Варна, много добрата транспортна свързаност и
достъпност и екологично чистите села, с уникални природни дадености, излаз на море
и мек климат, но спрямо 2016 г., се наблюдава обратната тенденция в краткосрочен
план за наличие на отрицателен механичен прираст спрямо 2015 г. и населението
бележи спад с 111 жители, което се отразява най – вече на групата в трудоспособна
възраст спад със 71 жители и в групата над трудоспособна възраст с 40 жителя. Под
трудоспособна възраст запазва едни и същи числови показатели. /виж таблица 18 и
таблица 19/
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Таблица 19 Изменение на населението на община Аврен по пол и възраст, спрямо
страната и областта в периода 2010 – 2015 г.

Източник НСИ
Население на община Аврен по етнически състав
Относно етническия състав на населението, по данни на националната
статистика от последното преброяване през 2011 г., се констатира следното:
преобладаващо е българското население (63%), като следващата по многобройност е
турската етническа група (18%). /виж табл.7/. Тази етническа група е представена
предимно в с. Дъбравино, с. Болярци, с. Бенковски. Ромската общност (11%) населява
предимно селата: Синдел, Царевци и Бенковски, попадащи в обхвата на територията на
Община Аврен. За принадлежност към друг етнос са се самоопределили около 2% от
населението, не се самоопределят – приблизително 2% и не са отговорили –4%. /виж
табл.20/
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Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 година по данни на НСИ
Таблица 20
Брой
Област
Община

Общо
страната

Общо

за 7364570

Етническа принадлежност
Българска

Турска

Ромска

Друга

Не
се Неотгово
самоопр рили
еделят

5664624

588318

325343

49304

53391

683590

Област
Варна

475074

371048

30469

13432

5638

4306

50181

Община
Аврен

8574

5437

1502

902

130

194

409

Източник: НСИ
В извод може да се обособи следното твърдение: въпреки положителните си
географски дадености, застаряване на населението, ниската раждаемост, смъртността и
миграционните процеси влияят на цялостното развитие на общината, и водят до
обезлюдяване на малките населени места, ограничават възможностите за развитие и
допринасят за формиране на населени места, с влошено качество на живот, и наличие
на значителен процент население, с определени специфични нужди и потребности, за
покриването на които е необходимо воденето на добре обмислена, с дългосрочна
визия, социална политика.
3.3.2 Образователни характеристики
Образователната структура в Община Аврен обхваща училища и детски
градини, обслужващи цялата територия на общината.
Община Аврен разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с оптимална
за 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.
Към настоящият период в общината функционират две детски градини като
административно обособени структури с по четири филиала към тях, обхващащи
децата от всички населени места. На практика детски градини има в десет населени
места, като при настъпила необходимост общината осигурява транспорт на деца до
детските градини в най - близкото населено място. Към момента няма необхванати
деца от 5 г. до 7 г., подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
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ЦДГ „Радост” с. Аврен с филиал в с. Синдел;



ЦДГ „Щурче” с. Приселци с филиали в селата Близнаци, Бенковски, Садово,
Аврен
ЦДГ „Пролет” с. Дъбравино с филиали в селата Казашка река, Тръстиково,
Царевци, Синдел

Отчита се драстично намаляване на децата в детските градини през периода
2012/2013 до 2016/2017 г., през който децата са намалели със 102 броя, което е и
отражение на цялостната демографска картина. Въпреки намалението на децата, броят
на функциониращите детски градини се запазва. Образователното ниво на детските
учители е високо, с висше и полувисше образование./виж таблица 21

Таблица 21

Източник НСИ

Към 2017 г. на територията на общината функционират общо 7 училища, 6 от
тях общински, от които - 5 основни и 1 средно общообразователно, и едно частно
средно училище, функциониращо на територията на СОК Камчия, община Аврен. До
2014г училищата в Община Аврен са 6 общински, които и към настоящият момент
запазват броя си. Отчита се тревожно намалението на учениците завършващи горните
класове на обучение в общинските училища през анализираният период 2014 – 2017 г.
/виж таблица 22/
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Таблица 22

Таблицата по-долу показва изменението на учащите за периода 2012/2013 г. до
2015/2016 г.
Таблица 23

Таблица 24
УЧАЩИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

1

(брой)

Общо
Мъже

Общо
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Аврен
Аврен
Аврен
Аврен
Аврен

94
86
85
97
86

Жени
40
32
32
46
49

54
54
53
51
37

Бележки
1

x - пора ди е сте ството на да нните не може да има случа й

Легенда
По колони
Ме рни е диници
Профе сиона лни училища
Пол
По ре дове
Уче бна година
ЕКАТТЕ
Да та на изготвяне на спра вка та : 07/07/2017

Източник НСИ
Общината разполага с добра образователна инфраструктура.
Въпреки тенденцията за намаляване на раждаемостта, броя на учениците за
последните години приблизително запазват едни и същи показатели. / виж таблица 24/
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Таблица 25.
ЗАВЪ РШИЛИ В
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ И
СПЕЦИАЛНИ УЧ ИЛИЩА
ПО СТЕПЕНИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ,
СТАТИСТИЧ ЕСКИ ЗОНИ,
СТАТИСТИЧ ЕСКИ
РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И
ОБЩИНИ

1

(брой)

2012
2013
2014
2015
2016

Основно
образован
ие
50
54
46
51
75

Авре н
Авре н
Авре н
Авре н
Авре н

Сре дно
образован
ие
5
22
21
10

Б ележки
1

x -

по р а д и е ст е ст во т о

на

д а ннит е

не

мо же

да

има

случ а й

Л еген да
По

к о ло ни

По

р е д о ве

Ме р ни е д иниц и
Ст е пе н на
В р е ме ва

о бр а зо ва ние
р а збивк а

ЕК АТТЕ

Източник НСИ
Проблем се оказва драстичното намаляване на завършващите средно
образование, и покачване на броя завършили основно образование. За сравнение през
периода 2013 -2015 г. завършващите средно образование, са се движили средно около
29% от общия брой ученици, докато 2016г., спадат до 11%. НСИ не отчито данни на
завършилите средно образование през 2015г. / виж таблица 25/
Таблица 26
НОВОПРИЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ 1
(брой)

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Аврен
Аврен
Аврен
Аврен
Аврен

Училища по изкуствата и спортни Професионални гимназии (III
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
-

-

Професионални гимназии и
Професионални колежи след
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
23
10
13
17
9
8
21
6
15
35
21
14
24
12
12
-

-

Професионални училища с прием Професионални училища с прием
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
-

Данни за населението по степен на завършено образовение по данни от
последното преброяване./виж таблица 27/
Таблица 27
НАСЕЛЕНИЕ НА 7 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ
1.02.2011
Брой
Област
Община
МИГ

Общо

Висше

Средно

Основн
о

Началн
о

Незавършен
о начално

Никога не
посещавал
и училище

Общо за страната

6891177

1348650

2990424

1591348

536686

328803

80963

Дете
(до 7 години
вкл., което
още не
посещава
училище)
14303

ВАРНА

440803

104528

190434

88685

30632

21167

4496

861

АВРЕН

7851

624

2480

2791

1242

501

205

8

Източник НСИ
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Общината провежда насърчаваща политика за жители на община Аврен, изявили
желание за продължат образование във висши учебни училища в определени области,
като заплаща семестриалните им такси в съответствие с Наредбаза реда и условията за
отпускане на еднократна финансова помощ.
3.3 Здравеопазване
Към 07.07.2017 г. на територията на общината функционират 6 индивидуални
лекарски практики, които обхващат всички населени места. Личните лекари
обслужващи населението са сключили договори за неотложна медицинска помощ с
“МЦ І – Белослав” ЕООД, ДКЦ „Св. Иван Рилски” – Аспарухово – Варна”, ЕООД
МБАЛ “Света Анна – Варна” АД.
Към юли 2017 г. в община Аврен функционират и осем кабинета за дентална
медицинска помощ, както следва: Аврен, Бенковски, Приселци, Близнаци, Синдел,
Дъбравино, Тръстиково и Царевци. В определени дни в месеца, се извършват прегледи
от медицински специалисти: кардиолог, очни болести, уши нос и гърло, акушер и
детски педиатър. Аптечно обслужване на населението се предоставя в с. Приселци.
3.4 Социални услуги
Социалната политика в община Аврен се гради на основните фактори, които
формират рискови групи деца, лица, семейства в неравностойно положение и стари
хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги. Следващи фактори определящи
видове социални услуги разкрити в общината са равнището на бедност и доходите;
структурата на семейството – пълно или непълно семейство; многодетни семейства;
откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от семейството - деца и самотни
стари хора; увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от
семейството; ниско образование и/или липса на професионална квалификация, които
водят до неравностойна позиция на пазара на труда; социално изключване и
принадлежност към уязвими етнически малцинства, които живеят в изолация в
обособени квартали и махали; местоживеене – отдалеченост и изолираност на
населеното място, с нарушени транспортни връзки и комуникация с общинския и
областния център; възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в
изолираните малки населени места, с крайно ограничен достъп до здравна грижа и
услуги.
На база тези характеристики, са изведени рисковите групи, към които е насочена
цялостната социалната политика за социално здравна помощ, подкрепа, осигуряване на
базови потребности и социално включване.
• Деца в риск
• Деца в специализирани институции
• Деца с увреждания
ОБЩИНА АВРЕН
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• Деца със специфични образователни потребности
• Семейства с деца в риск. Многодетни и непълни семейства, семейства в които един
или двамата родители са с увреждания; семейства, в които има родител/и с различни
зависимости; бедни семейства непълнолетни родители и други. Като цяло това е найголямата рискова група. Подкрепата на семействата и работа по превенция на риска,
създава условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на
качеството на грижа към тях и подобряване на родителският капацитет.
• Деца, жертви на насилие.
• Хора с увреждания по отношение на които, са идентифицирани основните
ограничения, свързани с недостъпната среда, която е сериозна пречка за участието им в
обществения живот. Затруднените транспортни връзки и отдалечеността на селата,
усложнен достъпа до медицинска помощ и здравна грижа. Нужди свързани със заетост
и доходи., осигуряване на адекватна подкрепа, за социално включване за водене на
самостоятелен живот, адаптирани към всеки специфичен случай или услуги свързани с
осигуряване на постоянна грижа в домашна среда, здравна помощ и наблюдение.
• Възрастни и стари хора, една социална група, идентифицирана, като една от най застрашените групи. Старите хора (над и в пенсионна възраст) в община Аврен, са
значителна част от постоянното население на общината.
• Стари хора, със затруднения в самообслужването, които имат нужда от услуги и
грижа в домашна среда
Видове социални услуги предоставяни от Община Аврен в периода 2015 г. – 2017 г.
•Защитено жилище в с. Близнаци, за жени с умствена изостаналост – комплекс от
социални услуги в общността за преодоляване на изолацията, с капацитет 8 души,
делегирана от Държавата дейност.
• Домашен социален патронаж, обслужващ 221 потребители от дванадесет населени
места в общината, предоставян от „Социално предприятие за обществено хранене в
община Аврен“, частично финансиран от „Оперативна за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се
лица в България“.
• Личен асистент за 7 потребителя, по проект Център за предоставяне на интегрирани
социални услуги за хора с увреждания и услуги в домашна среда за хора над 65г. в
невъзможност за самообслужване“, финансиран от ОПРЧР.
• Социален асистент за 55 потребителя, по проект Център за предоставяне на
инегрирани социални услуги за хора с увреждания и услуги в домашна среда за хора
над 65г. в невъзможност за самообслужване“, финансиран от ОПРЧР.
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• „Център за предоставяне на интегрирани социални услуги за хора с увреждания и
услуги в домашна среда за хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“,
предоставящ следните почасови услуги: психологична помощ, подкрепа и консултации
за представителите на целевите групи включващи индивидуална и групова терапия,
фамилно консултиране за семейства на хора с увреждания , поведенческа терапия,
рехабилитация и превенция; здравно консултиране и наблюдение в зависимост от
специфичните нужди на потребителите; рехабилитация, лечебни масажи и лечебна
гимнастика за хората с увреждания на опорно двигателния апарат, неврологични
състояния, хора възстановяващите се след инсулт и др. заболявания по предписание на
лекуващ лекар; групови терапии и организация на свободното време, групирани по
интереси за по добра адаптивност и социална интеграция на хората с увреждания;
социални оценки на персоналните нужди и консултации по въпроси от
административен характер - съдействие и подкрепа на потребителите, персонална
помощ в дома и помощ от комунално битов характер за хора над 65 г. в невъзможност
за самообслужване на територията на 11 населени места в общината, проект
финансиран по ОПРЧР.
• „Център за социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните семейства“, предоставящ
услуги за ранно детско развитие в сферата на: индивидуална и групова работа с деца и
родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел
посещаване на детска градина; индивидуална педагогическа подкрепа за деца с
увреждания; допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност на децата за равен старт в училище; подобряване достъпа до здравеопазване
и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и
дейности по превенция на заболяванията; предоставяне на психологическа подкрепа и
консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски
умения; семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата,
дейности за семейно планиране и индивидуална работа, по проект „Община Аврен –
услуги за ранно детско развитие“, финансиран по ОПРЧР.
• Приемна грижа, настанени три деца в приемни семейства, по проект „Приеми ме
2015“ , финансиран по ОПРЧР.
• Клубове на пенсионера в община Аврен. Основна цел на създадените клубове на
пенсионера е грижа за старите хора за по-добър живот. Хората в над трудоспособна
възраст представляват 29% от постоянното население на Община Аврен и са
идентифицирани, като една от най-застрашените и уязвими групи. Една от основните
задачи е осигуряване на достоен живот на тези хора, чрез съдействие за поддържане на
социални контакти и активно дълголетие. На територията на община Аврен има
петнадесет пенсионерски клубове, финансирани от Община Аврен.
В извод може да се обособи твърдението, че предоставените на територията на
община Аврен социални услуги, кореспондират изцяло с установените потребности и
изведени целеви групи, които покриват всички възрастови групи, както и наличие на
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услуги освен за удовлетворяване на базови потребности, така и услуги с превантивен
характер, за преодоляване на бъдещи рискове.
3.5 Трудов пазар и безработица
По данните на НСИ за населението на възраст 15 и повече навършени години по
икономическа активност за общината към последното преброяване 01.02.2011 г. са
представени по-долу в таблицата:
Таблица 28

Източник НСИ
Икономически активните лица в община Аврен наброяват 3 088 души по данни
на НСИ от последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа
активност е 43% (съотношение между икономически активните лица и населението на
15 и повече навършени години).
Фигура 3

Регистрирана безработица спрямо жителите на Община Аврен
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По данни на ДБТ – Долни чифлик за община Аврен, регистрираните безработни
лица към 31.12.2016 г. година са 501 броя. За сравнение, анализът обхваща наблюдаван
период 2012 г. – 2016 г., като се наблюдава спад в безработицата в абсолютен брой от
2013г към 2016г. Най – много регистрирани безработни 613 има през 2013 г. /виж
фигура 3/ В процентно съотношение, нивото на безработица спрямо общото
население, отчита най – високи стойности през 2015 г. – 20.30%, а най – ниска е
безработицата в община Аврен през 2012 г. /виж фигура 4/
Фигура 4
Безработица Община Аврен в процент спрямо населението
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Таблица 29

Източник НСИ
Нивото на безработица в периода 2012 г. – 2016 г., по възрастови групи, пол и
образование може да се проследи в таблица 13, където се отчита по – високо ниво на
регистрирани безработни жени, спрямо мъже, и тенденция на покачване на
регистрирани безработни жени през наблюдаваният период, като през 2012 г. процента
при тях е 60%, като покачва нивата си за всяка следваща година с между 1% и 4%,
достигайки нива през 2016 г. до 69%. Същата тенденция и стойности се отчитат и при
нивото на образование на регистрираните безработни, като групата с начално
образование формира средно около 65%. / виж таблица 29/
IV. АНАЛИЗ НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В ИНФРАКТРУКТУРНОТО
РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
4.1 Транспортна инфраструктура и достъпност
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Автомобилен транспорт
Пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре развита.
Общата дължина на пътищата с трайна настилка е 117.50 км., от които едва 16.6 км. са
част от първокласен път I-9 „Варна - Бургас”, а останалите са трети клас (52.90 км.) и
общински пътища (44.4 км.). Населените места, попадащи в обхвата на
административните граници на община Аврен са изключително отдалечени едно от
друго и обхващат периметър от 380 кв. км., което предизвиква известни затруднения
при осигуряване на удобна транспортна схема до всички населени места. Условно този
районът е разделен на две, като първият обхваща селата в близост до гр. Варна:
Приселци, Бенковски, Добри дол, Близнаци, Здравец, Равна гора, Китка, Круша,
Болярци, Аврен, Садово. Този се обслужва три пъти дневно от частна автобусна линия,
която свързва конкретните села с гр. Варна и съответно поддържа и междуселската
връзка. Другият условно обособен район, включващ селата Дъбравино, Синдел, Юнак,
Царевци, Тръстиково, Казашка река е отдалечен на около 45 км. от областния център,
като осигурената транспортна схема е чрез железопътния транспорт - приблизително
четири пъти дневно. Поради описаната специфика, Община Аврен е осигурила по един
път седмично за всеки район безплатен общински транспорт който свързва всички
населени места с административен център - Аврен. През територия преминава АМ
Черно море, в частта на селата Приселци, Близнаци и КК „Камчия“, като останалата
транспортната достъпност се обезпечава с второкласни, третокласни и четвъртокласни
пътни артерии, включително местни пътища.
Подробна информация за пътната мрежа на територията на общината е дадена в
следващата таблица:
Таблица 30
Номер
пътя

на Наименование на Клас
пътя

Дължина
в км

Значение

Състояние

І клас

16,6

национално

много добро

І-9

Варна-Бургас

ІІІ-90416

Венелин
Бенковски

- ІІІ клас

12,7

регионално

задоволителн
о

ІІІ-90038

Харамията
– ІІІ клас
Здравец-АвренСиндел

25,4

регионално

добро

ІІІ-90408

Дъбравино-Юнак- ІІІ клас
Тръстиково

14,8

регионално

задоволителн
о
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ІV-90031

/І-9/Близнаци/устие Камчия/

общински

3,3

общинско

много добро

ІV-90033

/І-9/ устие Камчия

общински

4,6

общинско

задоволителн
о

ІV-90038

Синдел-ЦаревциЖитница

общински

6,3

общински

задоволителн
о

ІV-90044

/І-9/ Пода-Равна общински
гора-Бенковски

11,5

общинско

задоволителн
о

ІV-90402

Круша-КиткаБолярци

общински

7,3

общинско

задоволителн
о

ІV-90404

Венелин-Казашка
река-Юнак

общински

1,9

общинско

задоволителн
о

ІV-90418

Разклон
дол

Добри общински

1,5

общинско

задоволителн
о

ІV-90424

/Белославобщински
Падина/м. Бялата
вода

2,3

общинско

задоволителн
о

ІV-90039

Аврен-Садово

5,7

общинско

добро

общински

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. В по-скоро добро състояние е отсечката
Аврен – Садово (5.7 км). Всички останали общински пътища с обща дължина 38.7 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
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територията на общината минава Главен път – І-9 Дуранкулак – Варна – Бургас –
Малко Търново. Разстоянието до летище Варна е 35 км., а до пристанище Варна е 33
км.
Железопътен транспорт
Железопътния транспорт е добре развит, като общата дължина на железопътната
инфрастректера е 49.8 км. Основните ЖП-линии, обслужващи общината, са: Участък
„Житница – Варна” от главната ЖП линия № 2 „София – Мездра – Варна” с дължина
11.9 км. Линията е удвоена и електрифицирана и чрез нея се осъществява връзката
между пристанищата Русе и Варна; Участък „Нова Шипка – Синдел” от главната ЖП
линия № 3 „София – Карлово – Карнобат – Синдел” с дължина 10 км. Участъкът е
удвоен и електрифициран. Чрез него 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
Електроснабдителната мрежа на територия е сравнително добре изградена.
Територията на общината разполага със енергоразпределителни мрежи, които
получават енергия основно от външни източници. Електроснабдяването се осигурява от
“Енерго-Про” - Варна, като територията се захранва от няколко отделни подстанции.
Електропреносната мрежа е комбинирана – с ниско с напрежение (въздушна и кабелна
мрежа) и със средно напрежение. От февруари месец 2017 г. Община Аврен е сключила
дотговор за доставка на ел. енергия с «Енерго про – енергийни услуги» ЕООД, на
свободния пазар, за търгуване на електроенергия. 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) с развитието на местната
икономика и туристическите услуги се изграждат на нови трафопостове, които
осигурят допълнителна мощност и стабилно захранване. И към 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. Причините за това, продължават да бъдат: 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.
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Основният вид енергия, която се консумира в населените места на територията е
електрическата, като е налице тенденция на непрекъснато повишение на потреблението
ѝ от битовия сектор - жилищните сгради ползват основно електрическа енергия, част от
тях се отопляват на дърва, въглища, пелети и течно гориво. Поради това, че основната
част от сградите са едноетажни и двуетажни тухлени къщи, годишната консумация на
енергия е относително голяма.
За насърчаване на политика свързани с енергийната ефективност, общината е
разработила дългосрочни и краткосрочни програми за енергийна ефективност и
продължава политиката по акомулиране на средства за въвеждане на мерки за енергийн
ефективност в общинските сгради, чрез различни проекти и донорски програми.
Към 2016 г. сградите в община Аврен с въведени мерки за енергийна
ефективност са 11 броя, за сравнение, през през 2013 г. няма нито една.
За изпълнението на националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в общото
крайно потребление на енергия, Енергийната стратегия 2020 на България предвижда
политика за увеличаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ, общината
е разработила дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива. На част от образователната
инфраструктура, три училища и три детски градини, реновиране по проект «Прилагане
на мерки за енелгийна ефективност в образователната инфраструктура в община
Аврен» са монтирани соларни системи за производство на топла вода от възобновяеми
източници.
4.3 Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
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. / виж таблица 31/
Таблица 31
Потребители

Налично
количество, л./сек

Необходимо
количество л./сек.

40

70,8

- 30,8

с. Близнаци, с.
Приселци

32

29,6

2,4

с. Дъбравино, с.
Юнак, с. Казашка река

15

10,7

4,3

(населени места)
к.к. „Камчия”
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с. Тръстиково, с.

40

13,1

26,9

с. Царевци

10

4,7

5,3

10,5

7,2

3,3

с. Здравец

4

5

-1

с. Бенковски

4

12,2

- 8,2

с .Садово

3

2

1

с. Аврен

7

7,1

- 0,1

с. Добри дол

10

2,3

7,8

х. „Петрича”

-

0,2

- 0,2

Синдел

с.
Китка,
с.
Круша, с. Болярци, с.
Равна гора

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. По данни на ДФЗ от 2015 г., воден стрес има в селата Дъбравино, Аврен,
Близнаци и Здравец, а влошено качество на питейната вода, има в селата Аврен,
Бенковски, Болярци, Здравец, Китка, Круша, Равна гора и Садово.
На територията на община Аврен има частично изградена канализация, като поголямата част от населените места са на септични ями. Пречиствателна станция има в
КК „Камчия“.
През анализираният период 2014 – 2016 г. в частност и 2017 г. на територията
на общината е подновена и реконструирана водопреностната мрежа в селата Приселци
и Близнаци с обща дължина на реконструкцията 9 167,63 м. по проекти финансирани от
ПУДООС и ПРСР.
През 2015 г. общината е приключила проект за изграждането на Магистрален
водопровод „Камчийски пясъци“ ІІІ етап – участък от с. Старо Оряхово до водоем к.к.
„Камчия“, с. Близнаци, община Аврен с обща дължина на територията на Община
Аврен – 5 826 м.
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Към настоящият момент общината е подала проектно предложение
„Реконструкция на част от водопроводната система в селата Тръстиково, Синдел,
Царевци, Близнаци в Община Аврен“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури
от ПРСР 2014 – 2020 г.
За периода 2014 г. – 2016 г. в частност и 2017 г. се отчита активност в
политиката на Община Аврен, конкретизирана в инвестици по подмяна, реконструкция
и рехабилитация на водоброводната система на територията на общината и
подобряване на инфраструктурата.

V. АНАЛИЗ НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И
РИСКОВЕ
5.1 Качество на атмосферният 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
Най-голям интерес от растителните съобщества на територията на общината
предизвиква Камчийската заливна гора, известна още като Лонгоза, която е найобширната 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
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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
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 80те 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” е обявена в началото на 80те 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
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орнитологично важните места в Европа. Местността е едно от уникалните
местообитания на черния щъркел и още над 20 вида прелетни и водоплаващи птици.
Разрешено е ползването на плажната ивица от летовници, ограничено събиране на
блатно кокиче и създаване на горски култури от характерни за района видове.
Общ проблем на защитените територии е тяхното поддържане –резерватът е
лесно достъпен, оградата му е в значителна степен разрушена, в него навлизат няколко
черни пътя. Буферната зона извън горския фонд не е маркирана и на практика не
изпълнява предназначението си. Обозначенията на защитената местност „Камчийски
пясъци” са повредени или липсват. Не се контролира строго спазването на забраните.
Защитена местност „ЛИМАН“, с площ 5,2 ха. се намира 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.
5.4 Управление на отпадъците
Общината има изготвена «Програма по управление на отпадъците 2014-2018»,
която е приета с решение на общински съвет през 2014 г. В общината е осигурено
сметосъбиране, което обхваща на 100 % населението в населените места.
На територията на община Аврен, се образуват различни по характер и вид
отпадъци. Тенденциозното им нарастване или пък намаляване е зависимо от няколко
фактора :
разположение на населените места, инфраструктура, плътност на
застрояване;
брой на населението в тях;
дейността на населението като източник на образуването;
икономическото положение в сравнение с това в страната;
Основните източници на битови отпадъци, приблизително 80% е населението и
около 20% – от търговски, административни, социални, фирмени и други подобни
обекти. /виж таблица 32/
Морфологичен състав на генерираните отпадъци, в тонове
Таблица 32
Име/ Година

2 013

2 014

2 015

2 016

Хартия

160

166

172

178
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Полимери

32

33

33

34

Метал

21

21

22

22

Стъкло

47

47

48

48

Общо рециклируеми

138

267

275

282

Общо битови отпадъци

1566

1580

1594

1607

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят
регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им.
В общината няма системи за събиране и/или третиране на опасни отпадъци от
домакинствата, като батерии, луминесцентни лампи и др., но за същите са определени
места за тяхното събиране в общественодостъпни сгради. На територията на общината
действат фирми, лицензирани да събират излезли от употреба МПС, автомобилни гуми,
акумулатори и отработени моторни масла. Отпадъци от хуманитарната медицина не се
формират.
На територията на общината няма депо за опасни отпадъци, поради което те би
трябвало да се предават на оправомощени лица, притежаващи необходимите
разрешения, съгласно разпоредбите на ЗУО.
Основния екологичен проблем на община Аврен е свързан със строителните
отпадъци. Той включва наличието на голям брой нерегламентирани сметища.
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 и КК «Камчия», 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 в инсталация за механичнобиологично третиране на отпадъци в с. Езерево, Община Белослав.
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През 2016/2017 г. Община Аврен участва в разработването на съвместено
проектно предложение за изграждане на инсталация за предварително третиране и
инсталация на компостиране по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации
за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” с общини бенефициенти - Аврен, Бяла,
Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино. за
изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците чрез:
Инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци генерирани от
общините - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи
Дол и Ветрино, попадаща в УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището на с. Падина,
община Девня, област Варна;
Инсталация за компостиране на зелените отпадъци от общините – Аврен, Бяла,
Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, на
площадка, попадаща в УПИ ІІІ-68 с ЕКАТТЕ 55110, в землището на с. Падина, община
Девня, област Варна.
VI. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПР
Структурата на стратегията на ОПР на Община Аврен 2014 – 2020 г.,
присъединява елементите визия за 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.
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
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Постигане на устойчиво икономическо, социално, културно и пространствено
развитие на общината чрез активизиране на собствения потенциал и сближаване в
областен и национален мащаб.
Основната цел съдържа две взаимосвързани компоненти: «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/.
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.
Приоритет 1.1 Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности, с акцент
върху свързаните с морето (“морска индустрия”).
Приоритет 1.2 Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на
природното и културно богатство от цялата територия на общината
Приоритет 1.3 Повиване на местния капацитет за генериране на растеж, подобряване
на координацията и партньорството при изпълнение на стратегически документи,
развитие на проектен капацитет
Приоритет 1.4. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство
Стратегическа цел 2:
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.
Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и
доходите на населението
Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпността до здравни, образователни,
социални и културни услуги и спортни прояви.
Стратегическа цел 3:
ОБЩИНА АВРЕН
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Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на
околната средата.
Приоритет 3.1. Опазване на околната среда и щадящо използване на териториалните
ресурси.
Приоритет 3.2. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната
свързаност и достъпността до обектите за публични услуги.
Стратегията за реализация на ОПР, отразява логиката на интервенциите за
постигане на конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския
план за развитие. Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и
измерими резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти
върху целевата територия и нейното население. Наблюдението и оценката на
изпълнението на плана следва да проследяват не само използването на финансовия и
ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на
общината (настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети
интервенции). Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за
алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
Оценката от изпълнението на първоначалните резултати от изпълнението на
плана, е изготвена на база заложената в него Системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на Общинския план за развитие има за крайна цел да повиши
ефективността и ефикасността на използваните материални, финансови и човешки
ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие. Избраните индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община
Аврен 2014 – 2020 г. са малко обобщени, но съпоставими с текущите
макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, използвани в
системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и
спецификата на района.
Избраните индикатори са:
– ясни са за разбиране и повечето от тях са лесни за
събиране и обобщаване на информацията;
– за по-голямата част от тях съществуват методи и инструменти за
измерване на стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана
достатъчно информация и количествени данни.
- за някои индикатори има информационно осигуряване от надеждни
източници с необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена.
ни - обосновани и подходящи по отношение на целите и приоритетите за
развитие;
- на базата на периодична информация, позволяваща
сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на
напредъка и постигането на целите. За целите на отчитане изпълнението на ОПР е
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заложено да се използват следните видове индикатори: - индикатори за въздействие и
индикатори за резултат.
Индикатори за въздействие и резултат са представени в таблицата по-долу
„Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие”,
като те са разпределени по приоритети, както и в две категории: 9 индикатора за
въздействие и 10 индикатора за резултат. Индикаторите са разпределени по периоди на
отчитане и с оглед настоящия отчетен период не всички се включват в оценката.
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от
състава на приоритетите. Индикаторите
се фокусират върху предполагаемите
резултати и следствия от предвидените мерки и дейности и проследяват динамиката в
общинското развитие. Подборът на индикаторите спрямо спецификата на
стратегическите цели и приоритети, позволяват успешното прилагане на системата от
индикатори по време на изпълнението на плана и особено при подготовката на
планираните оценки.

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АВРЕН
2014 -2020
ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2017 г.
Таблица 33

Специфична цел

Индикатори за
въздействие

Мярка

Отчет
ена
стойн
ост
Източни Период Базов Целев към
к на
на
а
а
2014г
информа отчита стойн стойн –
ция
не
ост
ост
2017г

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Стратегическа
цел 1: Постигане
на интелигентен
икономически
растеж чрез
развитие на
собствения
потенциал и
акцентиране
върху иновации и
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Произведена
продукция
Подготвени
иновационни
проекти по
оперативните

Хиляди лева

брой

ТСБВарна

1
година

ИСУН

1
година

2014г
44868
2015г
31 94
2 35136 41438

2

2014
3 – юли
2017г
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икономика на
знанието,
съчетано с
ефективно
опазване на
околната среда

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
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програми

-9

Разработени и
реализирани
съвместни
проекти между
институции, НПО ,
Сдружение с
нестопанска цел
"Местна
инициативна група
Аврен - Белослав"
и бизнес
брой

Н/П
към
моме
нта

ИСУН,
община
Аврен

програ
мен
период

4

7

60

Н/П
към
моме
70 нта

община
Аврен

програ
мен
период

3

Н/П
към
моме
6 нта

Брой младежи
завършващи висше
образование
процент

РИО на
МОН

1
година

20

Проведени
публични събития
за информиране на
населението
относно опазване
на околната среда брой

община
Аврен

1
година

1

Заетост на
населението между
20 и 64 години
процент
Изпълнение на
проекти за
обновяване на
образователната,
социална,
културната и
здравната
инфраструктура

брой

НСИ

програ
мен
период

Население,
свързано със
селищни
пречиствателни
РИОСВ,
станции за отпадни
община
води
брой жители Аврен
Сгради с
приложени мерки
за енергийна
ефективност

брой

община
Аврен

програ
мен
период

програ
мен
период

40 5

7 11
Н/П
към
моме
нта

2000

6

4000
Н/П
към
моме
6 нта
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Цел/Приоритет

Индикато
ри за
резултат
Мярка

Източни
к на
Базова
информа Период на стойнос
ция
отчитане т

Отчетен
а
стойнос
Целева т към
стойнос 2014г. т
2017г.

Индикатори за резултат
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

брой

община
Аврен

планов
период

0

Н/П към
5 момента

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

бр.
пренущува
ли лица
брой

Община
Аврен

планов
период

16 793

Н/П към
30 000 момента

бр.
Обучени
представит
Приоритет 1.3
ели на
Повишаване на
бизнес,
местния капацитет за общ.
генериране на
администр
растеж, подобряване ация,
на координацията и
"СНЦ МИГ
партньорството при Аврен изпълнение на
Белослав"
стратегически
и НПО
брой

община
Аврен

1 година

250

За
периода
2014 –
юли
2017г 500 408

Приоритет 1.4
Развитие на
вътрешното и
външното
сътрудничество и
партньорство

община
Аврен

планов
период

3

Н/П към
8 момента

Приоритет 2.1
Подобряване
достъпа до пазара на
труда, повишаване
на заетостта и
доходите на
населението

ОБЩИНА АВРЕН

брой
осъществе
ни
партньорст
ва
брой
младежка
заетост

1 година
процент

осъществе
ни проекти
за
образовате
лна и
брой
етническа

НСИ
РИО на
МОН,
община
Аврен

20

програмен
период

2

30 15%

Н/П към
5 момента
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интеграция
Приоритет 2.2
Подобряване на
качеството и
достъпността до
здравни,
образователни,
социални и културни
услуги и спортни
прояви

извършени
ремонти
на
образовате
лната,
здравната и
културната
инфрастру
ктура
брой

община
Аврен

програмен
период

11

Проведени
публични
събития за
за
повишаван
е на
екологична
та култура
на
населениет
о
брой

община
Аврен

1 година

2

7 16

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

Сгради с
приложени
мерки за
енергийна
ефективнос
т
процент

община
Аврен

1 година

0

22 18

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

рехабилити
рана пътна
мрежа
километър

община
Аврен

програмен
период

6

Н/П към
20 момента

Н/П към
22 момента

В периода на изготвяне на ОПР и на междинната оценка външната социалноикономическа среда и тази – в България, бележат устойчивост и позитивно развитие и
надграждане на вече постигнати резултати. Основните характеристики могат да бъдат
очертани по следния начин:
• БВП през периода 2013 – 2015 година почти запазва своите стойности от 46 – 47 на
сто спрямо страните от Европа. (EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2015) /виж
таблица 34/
• През 2014 – 2015 г. приключи основно финансирането за първия програмен период
2007 – 2013 г., което допринесе за реализацията на изключително важни за местната
общност проекти
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• Стартирането на повечето програми за втория планов период 2014 – 2020 г. се забавя,
а липсата на свеж външен ресурс е причина за сравнително ниските темпове на
развитие и наличието на поредица неблагоприятни тенденции, през анализираният
периода на изпълнение на ОПР
• Наблюдава се процес на намаляване на населението към 2016 г., докато данните от
2012 – 2015 г., сочат положителен механичен прираст, компенсиращ отрицателните
стойности на естественият прираст, което води до негативни последици, в комбинация
с влошаване на възрастовата структура, ниският образователен статус на населението,
липсата на средни и големи предприятия на територията.
Към настоящият момент, може да се заключи, че се отчита значителна промяна в
социално-икономическата среда в страната. Очакваните растеж и стабилност на местно
ниво значително се забавят, поради високата централизация в държавата, липсата на
местни – устойчиви и трайни приходи, както и поради голямото закъснение на
стартирането на различните мерки и схеми по програмите от новия програмен период
2014 – 2020 г. Това рефлектира и върху по-ниските нива – район, област и община.
Може да се направи изводът, че прегледът на слабите страни потвърждава
отново описаните в ОПР, както и SWOT анализът е все още валиден:
Високо ниво на безработицата, особено младежката
Отрицателен естествен прираст
Не достатъчно развит туристически отрасъл предвид природните
дадености: море, незамърсени въздух, почви и води;

ИНДЕКСИ НА РАВНИЩА НА ЦЕНИ: 2013-2015 Г.
EС 28=100 БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

ТАБЛИЦА 34

Страни

2013

2014*

2015*

ЕС-28

100.0

100.0

100.0

Евро-зона 19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT,
102.9
PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT)

102.1

100.5

България

46.4

46.4

47.3

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 13.12.2016.
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Темите на SWOT анализа отразяват както базовите стойности, така и обновените
социално- икономически данни. Стратегията и целите на ОПР отразяват темите от
SWOT анализа. Приоритетите на ОПР продължават да бъдат релевантни за
несъответствията и пропуските, идентифицирани от SWOT-анализа.
ИЗВОДИ: Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ОПР в община Аврен
са инвестициите в подобряването качеството на живот, чрез достъпа до
административни, здравни, образователни, социални и културни услуги и подобряване
на общата жизнена среда чрез инвестиции в техническа инфраструктура, транспортна и
архитектурна достъпност, внедряване на мерки свързани с енергийна ефективност на
сгради за обществено ползване създаване на кътове за отдих, детски и спортни
площадки, общо по благоустройствените дейности.
В ОПР на община Аврен, са заложени индикатори за мониторинг и оценка на
изпълнението. Една част от тях са измерими, добре формулирани и не следва да се
променят, за друга – с оглед настоящите резултати би следвало да се актуализира
целевата стойност.
С оглед зададеният период на отчитане /планови и програмен/, на някой от
индикаторите, отчетени резултати към момента на изготвяне на оценката остават
неприложими.
VII. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОПР
Визията на Община Аврен, формулирана като проспериращ туристически и
културен център на Черноморското крайбрежие, осигуряващ добри условия на живот
на своите жители, привлекателно място за посещение и инвестиции, отразява
желанието за достигане на определено ниво на развитие и обобщена представата на
една общност за стандарта на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа
и обитава.
Общата цел дава представата за постигане на устойчиво икономическо,
социално, културно и пространствено развитие на общината чрез активизиране на
собствения потенциал и сближаване в областен и национален мащаб, чрез 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/.
За реализацията на общата цел в ОПР са заложени три 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.
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Стратегическа цел 2:
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.
Стратегическа цел 3:
Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на
околната средата.
Към всяка цел са поставени приоритети, а към тях съответните проектни
дейности и мерки. СЦ 1 има четири приоритета и общо десет мерки, СЦ 2 има два
приоритета и осем мерки и СЦ 3, два приоритета и две мерки.
Като цяло трите стратегически цели на ОПР съответстват на средата, която е
обект на развитие. Настъпили са обаче промени свързани с влошаване на
икономическата среда и задълбочаване на социалните проблеми. Като цяло стратегията
е в пълно съответствие с плановете и политиките от по-високо ниво, а именно
Областната стратегия за развитие на Област Варна, Регионалния план за развитие на
Североизточен район и др. Върху изпълнението на стратегията оказва влияние в найголяма степен привличането на инвестиции от Европейските фондове, посредством
оперативните програми и грантови схеми. На база досегашното изпълнение на ОПР,
както и прогнози в средносрочен план може да се оцени, че планираните цели и
приоритети са значими и към настоящия момент.
Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на
стратегическите цели е насочен в няколко основни области на въздействие, както
следва:
Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности, с акцент върху
свързаните с морето (“морска индустрия”). Разнообразяване на туристическото
предлагане и включване на природното и културно богатство от цялата територия на
общината. Повишаване на местния капацитет за генериране на растеж, подобряване на
координацията и партньорството при изпълнение на стратегически документи,
развитие на проектен капацитет. Развитие на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и
доходите на населението. Подобряване на качеството и достъпността до здравни,
образователни, социални и културни услуги и спортни прояви. Опазване на околната
среда и щадящо използване на териториалните ресурси. Подобряване на техническата
инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични
услуги. На тази основа са изведени съответните мерки и дейности, заложени в
Програмата за изпълнение на Общински план за развитие на община Аврен 2014 – 2020
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г. под формата на приоритетни проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви
ресурс и съобразени с капацитета и възможностите на Общината.
Приоритет 1.1 Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности, с акцент
върху свързаните с морето (“морска индустрия”), са заложени четири мерки и
шестнадесет конкретни проекта и дейности, които акцентират върху подобряване на
инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия и туризъм, развитие
на рибарството и аквакултурите и управление на крайбрежните риболовни зони,
подкрепа институционалното развитие на МСП и формиране на земеделски,
индустриални и туристически клъстери, осъществяване на комуникация и координация
между образователните институции и бизнеса. В приоритета са включени мерки и
действия, по които инициатор за разработване и изпълнение на дейностите може да е
общината.
Разработен проект "Обмяна на опит и добри практики с рибарски общности от
Южна Европа" по Плана на инвестиции за Европа на стойност € 50 000,00. Проекта е
неодобрен.
Изпълнението на част от тези дейности, не е стартирало, поради което не би
могло да се отчете степен на изпълнение и индикатори. В частност изпълнение се
отчита на ниво изпълнение на проекти и инвестиции в частния сектор в разширяване и
създаване на стопанства за отглеждане на трайни насаждения, зеленчукопроизводство и
етерично маслени насаждения, отглеждане на пчелни семейства и животновъдство.
Приоритет 1.2 Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на
природното и културно богатство от цялата територия на общината
Реализиран проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и
аквакултури в община Аврен“ Оперативна програма развитие на сектор „Рибраство“ на
Република България финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.
приключил 2014 г. Обща стойност 277 425, 44 лв.
През 2014/2015 г. са реализирани проекти, финансирани по ПРСР, „Подобряване
на туристическата инфраструктура и съоръженията в Община Аврен”, по марка 313
«Насърчаване на туристическите дейности», с дейности по изграждане на съоръжения
за пешеходен туризъм, изграждане на велоалеи, благоустрояване на зоната около
„Скални манастири”, изграден достъп за посетителите до Скалния манастир
„Благовещение” в местността „Кешишлика” и е подобрен туристическия облик и
функциите на Астрономическа обсерватория в село Аврен на стойност 159 852,36 лв.
и проект „Модернизиране на информационния център в Община Аврен, включване на
нови технологии в информационното обслужване на граждани и туристи в Общината»,
По проекта е изготвена и приета Маркетингова стратегия за развитие на туризма за
периода 2015 г.- 2020 г. Обща стойност на проекта 217 556, 38 лв.
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Разработени туристически маршрути със забележителности на територията на
общината, част от участието на общината в съвместен проект с Община Варна
„Регионален туристически продукт „Различното преживяване – качество, полза и
стойност“.
През 2016/2017 г., общината е приключила процедура по прехвърляне на
историческата крепост «Петрич кале» към териториалните граници на Община Аврен,
като включване към историческото и природно наследство. За извършване на
археологически проучвания, Община Аврен ежегодно осигурява финансов ресурс.
Общиат осигулен ресурс за анализираният период е в размер на 15 000лв.
Изготвен проект „Занаяти във виртуална среда – за по-достъпно културно
наследство“ по Плана за инвестиции за Европа на стойност € 260 214,00. Проекта е
неодобрен.
Общината работи в посока, развитие, стимулиране и подпомагане на
Читалищата, като носители и разпространители на традиционна българска култура,
организации съхраняваща културно - историческото наследство в Община Аврен, чието
творчество чрез участия в международни национални регионални и местни фестивали
поставя фокус върху община Аврен като място за културен туризъм.
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
По този приоритет, през анализираният период, са реализирани проекти
финансирани по Оперативна програма «Административен капацитет», за обучение на
служители на общината, по различни модули, свързани с подобряване на
професионалната компетентност, ключови компетентности и екипни обучения.
Проект «Повишаване квалификацията на служители от Община Аврен за покомпетентна и по-ефективна администрация“ осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“, проведени шест обучения в
Института за публична администрация и девет обучения по ключови компетентности
на територията на Община Варна. Общо 117 общински служителя повишиха
професионалните си умения, квалификация и компетенции по различни теми - 57
490,56 лв.
През 2015 год. по проект „Повишаване на професионалната компетентност на
служителите в администрацията на Община Аврен за по-резултатно изпълнение на
задълженията“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, са обучени
общо 190 служителя. Обща стойност на проекта 126 015,14 лв.
Обучени служители, и по регулярни и тематични обучения, провеждани от ИПА
и др. общо за периода, обучени 38 служителя.
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С цел подобряване на партньорството между публичният частният и
гражданския сектор, изграждане на партньорски мрежи, обмен на добри практики и
популяризиране на местната идентичност, са реализирани обучения по повод
реализиране „Популяризирането на процеса на разработка и на подготовка на
Стратегия за водено от общностите местно развитие, дейности по информация и
публичност общо по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони”, за общо 63 представителя на трите сектори в
това число и местни лидери.
За реализиране на заложеният приоритет, са изготвени и редица стратегически
документи, по проект Община Аврен – по-ефективна администрация в партньорство с
гражданите на стойност 61 354, 51лв., финансиран по ОПАК Изготвени стратегически
документи на Община Аврен:













Успешно проведена оценка на ОПР 2007-2013 г. на община Аврен;
Успешно разработен ОПР за периода 2014-2020 г., с проведена предварителна
оценка на въздействието на плана.
Успешно проведени консултации във връзка с разработването на
стратегическите документи по местните политики за опазване на околната среда
и за развитие на туризма;
Успешно разработена и приета Програма за опазване на околната среда на
община Аврен 2014-2020;
Успешно разработена и приета Програма за управление дейностите по
отпадъците на община Аврен 2014-2018;
Успешно разработена и приета Стратегия за опазване на културното наследство
на община Аврен 2014-2020;
Успешно разработена и приета Програма за развитие на туризма на община
Аврен 2014-2017;
Успешно разработен и приет План за развитие на туризма на община Аврен
2014-2015
2 бр. успешно разработени и въведени механизми за мониторинг, контрол и
последваща оценка на политиката за развитието на туризма и на политиката за
опазване на околната среда на община Аврен;
Успешно обучени 20 служители на общината за прилагане на механизмите за
мониторинг, контрол и предварителна оценка;

Приоритет 1.4. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство
За реализиране на този приоритет чрез съответните мерки, през 2016 г. е
учредено Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Аврен –
Белослав“ и е изготвена многофондова Стратегия за ВОМР, насочена към
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удовлетворяване на неотложните нужди и потребности на територията - на местната
икономика и бизнес. Обща стойност 55 045,28лв.
През 2016 и 2017 г. кмета на Община Аврен - Емануил Манолов е подписал
двустранни споразумения за сътрудничество и побратимяване с руската община ГусьХрустальный, област Владимирска и община Блоние, Република Полша, изразяващи се
в обмен и утвърждаване на добри практики и традиции в областта на местното
самоуправление, местната администрация и нейната работа, в областта на
образованието, културата, спорта, туризма, екологията и други обществено значими
дейности за привличане на инвестиции, както и съвместно участие в проекти.
През 2016г. Община Аврен е била домакин на Четвърта национална
конференция „България–дестинация за медицински и здравен туризъм“, проведена в
Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“. Конференцията се проведе под егидата
на: Министерство на здравеопазването; Министерство на туризма; Министерство на
външните работи; Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и водите;
Министерство на труда и социалната политика, съвместно с Медицински университет –
гр. София и Български лекарски съюз. На срещата е представена презентация на тема:
„Община Аврен – минало и настояще - с поглед към културния туризъм“, като на
участниците се раздадоха брошури и дискове, съдържащи информация за
историческите, природните и културни ценности на Общината. Информацията е
предоставена за ползване и за интернет сайтовете: Network MM, Дестинацци.бг,
Опознай.bg, ТИЦ - гр. Варна, с цел развитие на туризма на регионално ниво.
Общината е разработила и участва с проект „Sustainable Use of Natural Resources
– Integrated Services Establishment (SUNRISE)“ по Съвместна оперативна програма за
трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски
басейн 2014-2020, съвместно с партньори Фондация Сатин – Румъния, Кметство
Стаучени – Република Молдова, Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“ – Република България и International Business Development and Investment
Centre - Грузия, за съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта
на туризма и културата, увеличаване на трансграничните възможности за търговия и
модернизация на селското стопанство и свързаните сектори. Към настоящият момент
проектът е в процес на разглеждане и одобрение.
Стратегическа цел 2:
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.
Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и
доходите на населението
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По проект «Растем различни, но заедно», финансиран със средства на
Световната банка, за предоставяне на услуги за ранно детско развитие, през периода
2014 -2015г са разкрити 23 работни места. Средствата за Обща стойност на средствата
за осигуряване на заетост и предоставяне на услугите е 119 240, 62 лв.
По проекти на ОПРЧР, през 2016г. са открити два Центъра, за предоставяне на
интегрирани социални услуги и услуги в домашна среда за деца и техните семейства от
0 до 7 г. и за лица с увреждания и в невъзможност за самообслужване. По проектите са
оборудвани зали за рехабилитация, кабинети за посещение при психолог, педиатър,
гинеколог, социални работници и др., детски зали за качественото предоставяне на
услугите. По проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално
включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община
Аврен“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се
предоставят почасови социални услуги за хората с увреждания и техните семейства,
както и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване
от община Аврен. Предоставяните услуги са: личен и социален асистент в домашна
среда и медицински, рехабилитационни, социални и психологически от специалисти в
центъра и чрез мобилни групи. По проекта са осигурени 26 работни места. Обща
стойност на средствата за осигуряване на заетост и предоставяне на услугите е 457 313
лв. Усвоени средства до юни 2017г. – 324 950,47 лв.
По проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския
съюз, чрез Европейски социален фонд се предоставят следните услуги: „Индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с увреждания", „Предоставяне на психологическа
подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на
родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа", „Индивидуална и групова
работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими
групи, с цел посещаване на детска градина", „Подкрепа за осигуряване на здравна
детска консултация и дейности по превенция на заболяванията", „Допълнителна
педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен
старт в училище" и „Управление и функциониране на услугите". По проекта са
осигурени 12 работни места. Обща стойност на средствата за осигуряване на заетост и
предоставяне на услугите е 240 888, 85лв. Усвоени средства за работни заплати до юни
2017г - 87 294,78лв
В изпълнение на мерки за преодоляване на негативните тенденции, свързани с
високата безработица на територията на общината, в периода 2014 – юли 2017 г., по
различни Национални и Регионални програми, по проекти финансирани от Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г. за безработица и заетост и
Проект Красива България, за периода 2014г. - юли 2017г, са разкрити общо 367 работни
места. Обща стойност за разходи по осигуряване на заетост 636 541,70 лв
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Проведени и финансирани обучения за квалификация и преквалификация на
безработни лица общо 35, получили сертификат за квалификация по различни
специалности. Стойност на проведените обучения 28 406, 20лв.
По проект „Модерните европейски кухненски технологии в
услуга на
професионалната гастрономия, ученици от СОУ Св. св. Кирил и Методий» с. Синдел,
са повишили практически си умения, чрез работа с модерни машини и уреди за
обработка на месо, зеленчуци и плодове, яйчни и тестени смеси, рязане, мелене,
топлинна обработка, замразяване и др. дейности по време на 14 дневна обучителна
практика в град Никотера, Република Италия. Проекта е на стойност 41 779 лв.
Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им
за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
(Твоят час)“- фаза I, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“. Проектните дейности са за преодоляване на обучителни затруднения по
предмети от учебния план, дейности по интереси за развитие на творческите
способности на учениците и дейности за работа с родители на ученици, застрашени от
отпадане. По проекта са обхванати 609 ученици от 1 до 12 клас.
По проект „Приеми ме 2015", финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. през 2016 г. са настанени две деца в две приемни
семейства в населените места: Аврен и Садово. През юни 2017г, настанено още едно
дете в примено семейство в с.Бенковски. На територията на общината има общо четири
обучени професионални приемни сечейства. Осигурена заетост на три професинални
приемни семейства. Финансов ресурс, осигурен за периода от 01.11.2016г. до
31.07.2017г., в размер на 16 469,13лв
През 2015г., Община Аврен е представила проектно предложение по
Национална програма „Клио“, включена в НПДЗ 2015г. на Община Аврен, Област
Варна, за осигуряване на три работни места. Проекта е със статус неодобрен.
Община Аврен е подготвила и кандидатствала с проект „Равни възможности за
заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално - здравни услуги на
уязвими групи в община Аврен“, по Оперативна програма“ Развитие на човешките
ресурси 2014 – 2020г. Проектната идея, включва осигуряването на достъпни,
висококачествени и устойчиви услуги за семейства и възрастни хора в риск, хора с
увреждания и техните семейства, както и възможности за достъп до пазара на труда за
икономически неактивните лица е един от ефективните инструменти за подобряване
качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществото.
Реализирането на проекта, би могъл да подобри качеството на живот на уязвимите
групи, достъпа до социални услуги в общността и до пазара на труда чрез въвеждане
на комплексни действия на територията на община Аврен за трудова мобилност с
бюджет до 391 166 лв. Проекта е със статус неодобрен.
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Разработен проект „Механизъм за взаимодействие при прилагане на
приобщаващи образователни политики в община Аврен“, по процедура
BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Обща стойност
на проекта 581 600 лв. Статус неодобрен.
Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпността до здравни,
образователни, социални и културни услуги и спортни прояви.
Осигурени средства през анализирания период за изграждане и обновяване на
обекти за здравни и социални услуги и културни услуги и спортни прояви, достъпност
до качествена образователна инфраструктура и детски заведение, с подобрени
енергийни характеристики, изтрадени детски паркове и спортни площадки.
По проекти на ОПРЧР, са обновени и обзаведени два Центъра, за предоставяне
на интегрирани социални услуги и услуги в домашна среда за деца и техните семейства
от 0 до 7 г. и за лица с увреждания и в невъзможност за самообслужване. По проектите
са оборудвани зали за рехабилитация, кабинети за посещение при психолог, педиатър,
гинеколог, социални работници и др., детски зали за качественото предоставяне на
услугите. По проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално
включване и услуги в домашна среда за по - независим и достоен живот в община
Аврен“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, се
предоставят почасови социални услуги за хората с увреждания и техните семейства,
както и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване
от община Аврен. Предоставяните услуги са: личен и социален асистент в домашна
среда и медицински, рехабилитационни, социални и психологически от специалисти в
центъра и чрез мобилни групи. Обща стойност на инвестиции за СМР, обзавеждане,
оборудване и закупуване на специализирано транспортно средство за хора с
увреждания, осигурени от ОПРЧР в размер на 98 678лв. и 28 000лв., дофинансиране от
Община Аврен
По проект „Община Аврен – услуги за ранно детско развитие“, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския
съюз, чрез Европейски социален фонд се предоставят следните услуги: „Индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с увреждания", „Предоставяне на психологическа
подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на
родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа", „Индивидуална и групова
работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими
групи, с цел посещаване на детска градина", „Подкрепа за осигуряване на здравна
детска консултация и дейности по превенция на заболяванията", „Допълнителна
педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен
старт в училище" и „Управление и функциониране на услугите". Услугите за ранно
детско развитие се предоставят както в Центъра така и чрез мобилни групи по населени
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места в общината в подходящи за целите на проекта места, по домовете на родителите
и децата от целевите групи и в детските градини. Проекта е с насоченост най - общо
към семейства с деца от 0 до 7 г., представители на уязвимите групи, включително и
деца с увреждания. Обща стойност на усвоените средства за обзавеждане на стойност
10 440 лв.
По Проект: „Обновяване и развитие на зони за обществено ползване на
територията на Община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на
живот в района“ през 2015 г. са благоустроени паркове в населените места: Близнаци,
Приселци и Тръстиково, чрез засаждане на дървета и зелени храсти. Изградени са
спортни и детски площадки, оборудвани с детски съоръжения и площадки за
минифутбол на обща стойност 561 994.35 лв
С финансови средства осигурени от бюджета на общината са изградени детски
площадки с монтирани съоръжения за забавление и отдих и вертикална планировка в
селата Здравец, Бенковски, Садово, Казашка река, Болярци, Равна гора и Китка, както
и вертикална планировка на целодневни детски градини в населните места: Бенковски,
Садово и Казашка река. Обща стойност за анлизирания период 143 330 лв.
През 2016 г. е създадена зона за отдих по проект „Рехабилитация и
възстановяване на зелена зона в с. Близнаци, Община Аврен“ по Национална кампания
„За чиста околна среда – 2016 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“ по
програма на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление
на дейностите по опазване на околната среда. С доброволен труд жителите от
населеното място са затревили и залесили терена. По проекта са монтирани три детски
съоръжения, пейки за отдих, пейки с кашпи и перголи, кошчета за отпадъци. Обща
стойност 9 818,94лв.
Със средства на общинският бюджет са извършени ремонтни дейности на
Пенсионерските клубове, места за социални и културни прояви на възрастното
население на Общината. Текущи ремонтни дейности на целодневните детски градини,
текущи ремонти на православните храмове в селата Приселци, Равна гора и
Тръстиково.
В изпълнение на мерки по съхраняване на културата, бита и традициите и в
изпълнение на програмите на читалищата и културния календар на общината,
насърчаване на творческите заложби у децата, за анализираният период Община Аврен
е инвестирала общо 58 815лв.
На 03.10.2016 г. Община Аврен е подала проектно предложение „Основен
ремонт, реконструкция и надстройка на Целодневна детска градина „Щурче“ в с.
Приселци, Община Аврен“ за ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, за прилагане на
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
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селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони. Към настоящият момент проекта е в процес на оценка. Обща стойност на
проекта 1 432 019 без ДДС
Община Аврен е подготвила и кандидатствала с проектно предложение
„Магията на иновациите - възможности в бъдещето“ по Програма BG06 на ЕИП „Деца
и младежи в риск“, Компонент 2 „Грижа за деца в риск“ с максимално допустима
стойност на безвъзмездната помощ € 249 737,49. По проекта са заложени СМР за ЦДГ
в селата Тръстиково и Приселци и технологично оборудване за десет обекта
функциониращи като ЦДГ, както и тясно специализирано обзавеждане с дидактични и
образователни игри. Проекта е в статус неодобрен
Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен предоставя
услугата домашен социален патронаж, като в различни периоди, средствата за
безплатен обяд, са осигурени чрез Фонд социално закрила и проект «Осигуряване на
топъл обяд в община Аврен» по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане“, за определни групи от хора, в наровностойно положение,
както и услуга предоставяна на възрастни хора срещу заплащане на месечна такса.
Към момента на изготвяне на оценката Социално предприятие за обществено
хранене в Община Аврен, обслужва общо 225 потребителя, 184 от които получават
услугата безплатно. До юли 2017 усвоените средства по проект «Осигуряване на
топъл обяд в община Аврен», са в размер на 173 558, 44 лв.
Във връзка с качественото предоставяне на административни услуги от
служителите в Общинска администрация– Аврен, са проведени обучения на кметовете
на кметства и главни специалисти към тях за работа с информационните масиви, в
резултат на което същите електронно издават удостоверения. Във връзка с
изискванията на Закона за гражданска регистрация е стартирало и въвеждането на
данни в електронен личен регистрационен картон; в Отдел „Местни данъци и такси“
към Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ на основание чл.54 от
Закона за местните данъци и такси по сключено споразумение между Община Аврен и
изпълнителна агенция „Автомобилната администрация” към Министерството на
транспорта и фирма „Инфосистемс” се получава обмен на информация и получаване на
данни за зачислените автомобили в КАТ на територията на Общината.
През разглежданият период е открит и „Медицински център Младост Варна“
ООД в с. Приселци, който обслужва жителите в Общината. Предоставя се възможност
на населението да ползва специализирани медицински услуги.

ОБЩИНА АВРЕН

Страница 68

ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА АВРЕН 2014 -2020
Стратегическа цел 3:
Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на
околната средата.
Приоритет 3.1. Опазване на околната среда и щадящо използване на териториалните
ресурси.
В изпълнение на заложените мерки по приоритета общината е възложила през
2015 г. изготвяне, изследване и анализ на морфологичния състав на твърди битови
отпадъци генерирани на територията на общината. Организирано е разделно
сметосъбиране, чрез предоставени за ползване от населението контейнери, тип „Ракла“
за разделно събиране на хартия, пластмаса, метал, стъкло, както и картонени кошчета
предназначени за административните сгради и учебните заведения за разделно
събиране на хартия, пластмаса и метал. Община Аврен разполага и с кошчета за
разделно събиране на негодни за употреба батерии. Общината периодично увеличива и
съдовете за твърди битови отпадъци, разположени в населените места в унисон с
назряла необходимост. Проведени са кампании за разделно събиране на масово
разпространени отпадъци, включващи негодни за употреба батерии и акумулатори,
излезли от употреба гуми и излязло от употреба електрическо/електронно оборудване.
За постигане на цели 20/20/20, опазване на околната среда и предотвратяване на
негативите от парникови газове, Община Аврен има изготвена Дългосрочна програма
за енергийна ефективност 2014г. – 2020г. и Краткосрочна програма за енергийна
ефективност 2014г. – 2017г., както и Дългосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобноваеми източници и биогорива 2014г.–2020г. и
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобноваеми
източници и биогорива 2014г.– 2017г.
Изготвена е и Програма за опазване на околната среда на Община Аврен 20142020 г.
Ежегодно представителите от Общинска администрация – Аврен и жителите от
Общината участваха в кампанията организирана от BTV Media Group „Да изчистим
България“.
През 2015 год. подписан договор с „Екоколект“ АД (организация за
оползотворяване) за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки, с който ще се осигури екологосъобразно и устойчиво управление на разделно
събраните отпадъци на територията на община Аврен.
Със средства осигурени от Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет са отпуснати средства за почистване, прокопаване
и продълбаване на дере в с. Садово, община Аврен – 60 500лв.
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Извършен авариен ремонт на облицован отводнителен канал в с. Синдел – 13
729 лв.
За постигане на целите заложени чрез мерките за подобряване на техническата
инфраструктура, териториалната свързаност и достъпност по Проект „Изграждане на
уличен водопровод в кв. 50 и част от кв. 49 и кв. 51 по кадастралния и регулационния
план на с.Близнаци /Долен Близнак/, Община Аврен, Област Варна“, финансиран от
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към
Министерство но околното среда и водите е подменена част от съществуващата
водопроводна инфраструктура в с. Близнаци на обща дължина на водопровода– 611,30
м. с цел намаляване прогресивно режийните разходи за водопренос, чрез подмяна на
съществуващите азбесто-циментови и стоманени тръби с тръби и части от нови,
висококачествени материали и намаляване на разходите за аварийно ремонтиране на
водоснабдителната инфраструктура, чрез целеви строително-ремонтни дейности.
Стойност 191 376, 96лв.
По Проект „Изграждане на уличен водопровод в кв.8 по кадастралния и
регулационния план на с. Близнаци /Горен Близнак/, Община Аврен, Област Варна“,
финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда към Министерство но околното среда и водите са реконструирани три клона
уличен водопровод с обща дължина 667,50 м. Реконструираният водопровод се
захранва от съществуващ уличен водопровод. След изпълнение на СМР са
възстановени всички асфалтови и тротоарни настилки. Чрез извършената
реконструкция на водопроводната система се е подобрило качеството на живот в
населеното място. Стойност 250 088, 52лв.
По Проект „Подобряване условията на живот в с. Приселци, община Аврен, чрез
реконструкция на водопроводната система и възстановяване на пътната настилка” по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 03/321/01270/27.11.2012 год. по
Програма за развитие на селските райони е реконструирана водопроводна система в с.
Приселци, и е осигурена качествена и съвременна В и К инфраструктура, чрез подмяна
на старата. Стойност 2 830 428, 67лв.
През анализираният период са приключили и дейностите по проект
„Магистрален водопровод „Камчийски пясъци“, III-ти етап, подобект от с. Старо
Оряхово до водоеми КК „Камчия““ финансиран от Министерство на икономиката и
енергетиката и Министерство на регионалното развитие. Стойност 5 485 977, 61лв.
Изготвено и подадено към ПУДООС проектно предложение «Реконструкция и
доизграждане на част от водопроводната мреж в кв.54, 46, 47 и 48 по кадастралния и
регулационене план на с Близнаци, община Аврен» на стойност 294 108,44лв. Проекта е
статус неодобрен.
На 03.10.2016 г. Община Аврен е подала проектно предложение „Реконструкция
на част от водопроводната система в селата Тръстиково, Синдел, Царевци, Близнаци в
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Община Аврен“ за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските
райони за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г. подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони. Към настоящият момент проекта е в процес на
оценка. Обща стойност 4 506 520 без ДДС
През 2017г. Община Аврен е кандидатствала с проектно предложение за
изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация на компостиране
по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 20142020 г.” съвместно с общини бенефициенти - Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни
Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино.
Разработен проект за “ Интегрирано управление на водите чрез реконструкция и
модернизация на ПСОВ в к.к. Камчия, община Аврен“, по Плана за инвестиции на
Европа на стойност € 3 062 127,00. Статус неодобрен.
Със средства от Министерство на финансите е финансиран основен ремонт и
дейности по енергийна ефективност за възстановяване на читалищна сграда в с.
Царевци на стойност 109 565 лв. и финансиране от Община Аврен на стойност 56 552
лв.
По Проекти финансирани от Министерство на труда и социалната политика
„Красива България“ 2014, 2015, 2016 и 2017 са въведени мерки за енергийна
ефективност в четири сгради, общинска собственост: три читалища в селата Равна гора,
Синдел и Аврен и на сграда Здравен дом с. Аврен.
2014г. За обект „Ремонт на обект НЧ „П.Р.Славейков - 1901г. с. Аврен“, Обща
стойност на проекта 193 983,90 лв.
2015г. За обект „Ремонт на НЧ „Н.Й.Вапцаров -1908г.“ с. Синдел“, с. Синдел,
Община Аврен, Област Варна, обща стойност на проекта 217 002,10 лв.
2016г. За обект «Ремонт на Здравен дом с. Аврен» с обща стойност на проекта
145 321.16 лв.
2017г. За обект „Ремонт на НЧ „Искра – 1927 г.“ с. Равна гора с общ бюджет на
проекта 88 162.22 лева. Проектът е в процес на реализация.
По Програма BG04 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“,Община
Аврен е кандидатствала с проектно предложение „Енергоефективни мерки за
ОБЩИНА АВРЕН
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отопление и охлаждане сградата на Община Аврен, УПИ II, кв.70“, по плана на
с.Аврен“ пред Министерството на културата, като Програмен оператор по Програма
BG04 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 –
2014 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по грантова схема
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, Компонент 1 „Мерки за
енергийна ефективност“. Проектът е на обща приблизителна стойност от 186 000, 00
евро. Статус неодобрен
Приоритет 3.2. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната
свързаност и достъпността до обектите за публични услуги.
Реализиран проект на Община Аврен „Обновяване и развитие на зони за
обществено ползване
на територията на Община Аврен с цел повишаване
привлекателността и качеството на живот в района. Местна инициативна рибарска
група „Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ и Община Аврен.
Оперативна програма развитие на сектор „Рибраство“ на Република България
финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.“ приключил 2015 г. на
стойност 561 994, 35 лв.
През 2016г. е одобрено проектно предложение „Изграждане на
енергоспестяващо улично осветление в с. Приселци, община Аврен“
по
Инвестиционната програма за климата на Националния Доверителен Екофонд на
стойност 556 117,31лв . Чака се финансиране.
Подадено проектно предложението: „Осигуряване на достъпна среда в Кметство
- Община Аврен“ по проект Красива България 2016г., на стойност 49 102 лева, за
осигураване на достъпна архитектурна среда в обществени сгради за хора с увреждания
- неодобрен
По отношение подобряване на пътната мрежа в посока достърност и свързаност
извършени:
Ремонт, реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа на
територията на Община Аврен на стойност 464 827 лв. Рехабилитация на улична
мрежа в населените места в Общината на стойност 158 461 лв.
Рехабилитация на улична мрежа в населените места: Бенковски, Царевци и
Здравец на стойност 840 331 лв. - чрез рехабилитацията на съществуващ път и
превръщането му в улица от второстепенната улична мрежа се осигури комфорт при
пътуване, върху равна повърхност, както и добро отводняване.
На 03.10.2016 г. Община Аврен е подала проектно предложение „Рехабилитация
на част от уличната мрежа в селата Приселци и Близнаци, Община Аврен“ за
строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях, за прилагане на подмярка 7.2.
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 год. –
2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Обща стойност на проекта 1 924 505 лв. без ДДС. Неодобрен
Със средства осигурени от Междуведомствена комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет са отпуснати средства за възстановяване на
мостово съоръжение в с. Садово осигураващо транспортната свързаност между селата.
Стойност 60 500лв.
Изготвяне на техническо задание и опорен план за изготвяне на
Община Аврен - 35 000лв.

ОУП на

VIII. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ И ОБОБЩЕНА
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
Предвидените финансови средства за реализация на ОПР са съобразени със
социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община, което през новия
програмен период се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори стимулиращи и задържащи развитието й. От друга страна разпределението между
необходимите финансови средства по отделните приоритети е премерено чрез
значимостта и капиталоемкостта на отделните дейности.
От гледна точка на ресурсите ОПР е голяма финансова програма. Планът
предвижда големи инвестиции в инфраструктурата и по-малки по размер разходи за
развитие на човешките ресурси, увеличаване на заетостта и инвестиции в
производствения сектор. В Програмата за реализация на ОПР на община Аврен за
периода 2014-2020 г. са заложени проекти на обща стойност 116 482 000 лева. От
Индикативната финансова таблица към Плана се вижда, че 71 % от предвидените
средства са с източник – Фондове на ЕС, около 1 % са от други донори и близо 13% са
предвидените от националния бюджет. Собственото финансово участие на община
Аврен е приблизително 15 %. Планът предвижда най-големи инвестиции за
реализиране на Приоритет 3.1. Опазване на околната среда и щадящо използване на
териториалните ресурси. За осъществяване на дейностите в него са заложени 39 560
000 лева, като основната част от тях ще бъдат с източник фондове на ЕС.
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.
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Приоритет 1.1. Подкрепа за обвързано развитие на икономически дейности с акцент
върху свързаните с морето („морска индустрия”). Общата стойност на индикативно
заложените средства е 17 490 000, 00 лв., разпределени както следва:
Мярка 1.1.1. Подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската
индустрия – 900 000,00 лв.
Мярка 1.1.2. Развитие на рибарството и аквакултурите и управление на крайбрежните
риболовни зони – 1 000 000,00 лв.
Мярка 1.1.3. Подкрепа институционалното развитие на МСП и формиране на
земеделски, индустриални и туристически клъстери – 15 490 000,00 лв.
Мярка 1.1.4. Осъществяване на комуникация и координация между образователните
институции и бизнеса – 100 000,00 лв.
Към момента на оценката няма изпълнение по заложените мерки към
приоритета и усвоени средства, поради забавяне на програмен период 2014 – 2020г.
Приоритет 1.2. Разнообразяване на туристическото предлагане и включване на
природното и културно богатство от цялата територия на общината. Общата стойност
на индикативно заложените средства е 4 315 000,00 лв., разпределени както следва:
Мярка 1.2.1. Активизиране на развитието на туризма на територията на общината - 2
700 000,00 лв. По тази мярка през разглеждания период са изпълнени следните
дейности:
Мярка 1.2.2. Създаване на специфичен регионален туристически продукт на основата
на културното и природно богатство – 1 615 000,00 лв.
Изпълнение по отношение на усвоените средства по приоритета, отчита
стойност от 669 834,18лв., формиращи 15% усвоени средства от индикативно
заложените.
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. Общата стойност на индикативно заложените средства
е 1 500 000,00 лв., разпределени както следва:
Мярка 1.3.1. Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от европейските
финансови инструменти – 1 000 000,00 лв.
Мярка 1.3.2. Увеличаване на административния капацитет за разработване, управление
и мониторинг на проекти – 500 000,00 лв..
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Изпълнение по отношение на усвоените средства по приоритета, отчита
стойност 244 870,21 лв., формиращи 16,32% усвоени средства от индикативно
заложените.
Приоритет 1.4. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство. Общата стойност на индикативно заложените средства е 1 657 000,00
лв., разпределени както следва:
Мярка 1.4.1. Формиране на активни партньорства между местната власт, НПО и
Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност
„Местна инициативна група Аврен – Белослав" – 157 000,00 лв.
Мярка 1.4.2. Подобряване на социалното, икономическото и културното
сътрудничество и сближаване между общините в областта за реализиране на съвместни
инициативи за развитие – 1 500 000,00 лв.
Изпълнение по отношение на усвоените средства по приоритета, отчита
стойност 55 045,58 лв., формиращи 3% усвоени средства от индикативно заложените.
Фигура 5 Финансово изпълнение на Стратегическа цел 1
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Стратегическа цел 2:
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.
Приоритет 2.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и
доходите на населението. Общата стойност на индикативно заложените средства е 4
600 000,00 лв., разпределени както следва:
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Мярка 2.1.1. Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката заетост – 1
400 000,00 лв.
Мярка 2.1.2. Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното образование и
ученето през целия живот – 1 750 000,00 лв.
Мярка 2.1.3. Повишаване на образователното равнище сред групите на етническите
малцинства – 1 450 000,00 лв.
Изпълнение по отношение на усвоените средства по приоритета, отчита
стойност от 1 254 681, 90 лв, формиращи 27% усвоени средства от индикативно
заложените.
Приоритет 2.2. Подобряване на качеството и достъпността до здравни, образователни,
социални и културни услуги и спортни прояви. Общата стойност на индикативно
заложените средства е 10 860 000,00 лв., разпределени както следва:
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 – 7 290 000.00 лв.
Мярка 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в администрацията,
образователни, здравни, социални и културни заведения – 3 570 000,00 лв.
Изпълнение по отношение на усвоените средства по приоритета, отчита
стойност от 1 084634,73 лв, формиращи 10% усвоени средства от индикативно
заложените.
Фигура 6 Финансово изпълнение на Стратегическа цел 2
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Стратегическа цел 3:
Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на
околната средата.
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Приоритет 3.1. Опазване на околната среда и щадящо използване на териториалните
ресурси. Общата стойност на индикативно заложените средства е 39 540 000,00 лв.,
разпределени както следва:
Мярка 3.1.1. Публично осъзнаване и ограничаване на негативните въздействия върху
околната среда и превенция на риска – 15 540 000,00 лв.
Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежи – 18 520
000,00 лв.
Мярка 3.1.3. Приложение на мерки за енергийна ефективност в обществените и
жилищните сгради – 5 480 000,00 лв.
Изпълнение по отношение на усвоените средства по приоритета, отчита
стойност от 9 642 687,14лв, формиращи 24% усвоени средства от индикативно
заложените.
Приоритет 3.2. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната
свързаност и достъпността до обектите за публични услуги. Общата стойност на
индикативно заложените средства е 37 000 000,00 лв., разпределени както следва:
Мярка 3.2.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване на инфраструктурата,
икономическата активност и открояване на спецификата им – 15 850 000,00 лв.
Мярка 3.2.2. Подобряване на пътната мрежа – 21 150 000,00 лв.
Изпълнение по отношение на усвоените средства по приоритета, отчита
стойност от 1 524 119 лв, формиращи 4% усвоени средства от индикативно заложените.
Фигура 7 Финансово изпълнение на Стратегическа цел 3
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ИЗВОДИ: Направеният анализ показва че за три годищният период има напредък в
изпълнението като цяло, по приоритетите, мерки и проектни дейности.
Програмата на изпълнение на ОПР, по приоритети мерки и проектни дейности,
има необходимост от актуализация, чрез преосмисляне на проектните дейности,
премахване на някой от тях, които не са в обхвата на възможностите и функциите на
общината и замяната им с такива, които могат да отчетат реални резултати и
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приложимост на изпълненито, в едно с възможностите на общината и вече ясният
програмен период.
Заключения: В периода 2014 г. – юли 2017 г. има реализирани дейности за подобряване
условията на живот, естетизацията на селищната среда и повишаване капацитета на
човешките ресурси, като оценката от финансовата реализация е с по – ниски стойности
в сравенине с техническата такава, което е в нормални граници, поради неодобрение на
част от проектните дейности, но отбелязва сравнително високото ниво на човешкият
ресурс и капацитет на общината.
В предвид цялостното забавяне на стартиране на основни мерки и програми
през програмен период 2014 – 2020г., може да се каже, че Община Аврен отбелязва
сравнително добри резултати и успеваемост в използването на наличните и възможни
ресурси.
• Извършено е обновяване на средата, частично подменена е ВиК мрежата,
модернизирана и енергийно ефективна е базата на образователните институции и
социалните заведения;
• Подобрена е частично и пътната инфраструктура в община Аврен. Извършени са
значителен по обем ремонтни дейности – рехабилитация на улици в общината и на
общински пътища между населените места
• Значителни инвестиции за мащабите на общината, в благоустрояване на селата.
Изградени са кътове за игри и отдих в почти всички населени места.
• Значителни усилия са насочени за преодоляване на безработицата, стабилизиране и
нарастване на младежката заетост, чрез включване в различните оперативни,
национални и регионални програми
• силно изразена социална политика при предоставяне на социални услуги насочени
към всички възрастови групи и покриване на по голямата част от индентифицираните
потребности
Препоръки: Да продължи активната работа за участие с проекти по оперативните
програми и търсене на възможности за друго външно финансиране, в т. ч
трансгранично сътрудничество. Да продължи последователната дългосрочно
ориентирана, адекватна и обективна спрямо социално – икономически и обществени
условия политика, на ръководството на Община Аврен

IX. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР
По отношение на системата за наблюдение и оценка на плана, обвързваните
отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на операциите във
времето, за постигане на целите на системата и определяне на степента на изпълнение
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на планираните цели, както и проследяване на съответствието на плана с променящите
се условия и последващата аргументираност на нуждата от неговата актуализация, се
осъществява със съществена функция на Общинския съвет и Кмета на общината, чрез
планирането на вътрешна организационна структура, с детайлно разпределени
задълженията на специализираните общински дирекции и отдели, поддържащи
процеса по наблюдение на ОПР и подготвяне, разглеждане и одобрение на годишните
доклади и заключителния доклад за изпълнение на плана.
При извършване на Междинната оценка беше направен преглед на
функционирането на системата за наблюдение и контрол на ОПР. Резултатите от
наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади, които
съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност
промените в социалноикономическите условия и постигнатия напредък по
изпълнението на целите и приоритетите и мерките на ОПР, действията, предприети от
местната власт с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на
общинския план за развитие за изготвяне на междинната и последващата оценка.
Кметът на Община Аврен, отчита ежегодно с доклади пред ОбС – Аврен,
изпълнението на програмата за управление за конкретният мандат. Процесът по
изпълнение и мониторинг е дефиниран в ЗРР.
Съпоставката спрямо законовите изисквания показва, че ОПР на Община Аврен,
съдържа организационната структура за изпълнение, включваща основните участници
в процеса на наблюдение и оценка, като общинския съвет на община Аврен, Кмета на
общината, специализираните дирекции и отдели в местната администрация,
институции осигуряващи информация, заинтересовани страни и професионалните
общности, но няма конкретни правила и отговорности за включването на
представители на заинтересованите страни и не е конкретизирана степента на участие
на партньорите в различните функции.
По отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените в
ОПР индикатори: Към момента на изготвяне на Междинна оценка на ОПР няма
действаща информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка.
Тя би следвало да използва индикаторите от ОПР. Същевременно липсва
информация за изпълнението на индикаторите и в Годишните доклади, като се набляга
на отчет на мерките по планираните приоритети заложени в ОПР. В общината няма
специално сформирана група за наблюдение и мониторинг на плана.
„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
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
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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“. По отношение на мерките за осигуряване на
информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР: ОПР съдържа общи
препоръки за осигуряване на информация и публичност на действията на местната
власт за изпълнение на общинския план, съгласно които основният източник на
информация са публикуваните в официалният сайт на Община Аврен, годишен доклад
за изпълнение на ОПР както и създаденият ефективен инструмент: публичен регистър
на проектите на интернет страницата на общината, публичното обсъждане на бюджета
на общината, със заложени средства за изпълнение на част от мерките по приоритети и
цели в съответната година.
Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от
заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР. Макар и да
съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е създаден и не действа
механизъм за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна оценка
на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията.
Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за
координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите
страни, включително за осигуряване на информация и публичност.
Заключения: В програмата за изпълнение на ОПР, са заложени приоритетите за
развитие, чрез конкретни дейности, мерки и проекти, финансов ресурс и източник на
финансиране. Налице е ангажираност и решимост на органите на местно
самоуправление в общината да реализират политиката на регионално развитие,
определена в ОПР. Съгласно ЗМСМА кметът отчита изпълнението на ОПР чрез
ежегодни доклади пред Общинския съвет. Системата за наблюдение, мониторинг и
оценка за съжаление не позволява регулярно количествено и качествено измерване на
резултатите.
За да се оцени въздействието от прилагането на ОПР, се проведе анкетно
проучване сред 15 случайно избрани служители на общинска администрация – Аврен.
Резултатите от анкетата могат да бъдат обобщени в следните изводи:
1. На първи въпрос „По отношение на заложените индикатори за резултат и
въздействие в ОПР 2014 – 2020 на Община Аврен, считате ли че същите са уместни
или имат нужда от промяна“ 92% от анкетираните смятат че индикаторите са
уместни и 8 % мислят, че имат нужда от промяна по отношение на конкретиката.
2. На въпроса „Считате ли че има напредък по отношение на постигане на целите
заложени в ОПР 2014 – 2020 на Община Аврен“ Всички анкетирани (100%) считат,
че да, като цяло има напредък по отношение на постигането на целите на ОПР.
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3. „Трябва ли да се запази финансовата тежест на всеки приоритет с конкретните
дейности или има нужда от промяна“, 16% считат че не е необходима промяна и
84% стоят на противоположното твърдение и мислят че има нужда от промяна,
както във финансовите показатели, така и във формулиране на проектните
дейности.
4. На въпрос кои са промените, които следва да се направят, отговорите са следните:
47% от анкетираните считат, че следва да се подобри транспортната и
водоснабдителна инфраструктура; 13% считат, че трябва да се засили акцента
върху мерките за енергийна ефективност, 13% отговарят че мерките в сферата на
туризма и потенциала за разгръщане на мащаби в сферата е недостатъчен и 27%
мислят че трябва да се преосмислят мерките заложени за изпълнение на
приоритетите и постигане на целите на ОПР.
5. По отношение на това дали се спазва графика за изпълнение на дейностите и
приоритетите и ако не каква според Вас е причината, 68% анкетирани считат, че не
се спазва графикът на изпълнение на ОПР, тъй като част от програмите все още не
са стартирали ефективно.
6. На въпроси свързани с участие на партньори на общината, за съвместни дейности и
координация за постигане на устойчиви резултати 85%, считат, че се прави
достатъчно в тази посока , за 15% от тях има какво още да се желае, и смятат че е
необходимо да се извършат промени за подобряване на връзките между
заинтересованите страни и подобряване на комуникацията , координацията и
взаимодействието между тях.
7. По отношение на изградена система за наблюдение, чрез която да се гарантира
надеждна информация за разработване на годишния доклад за изпълнението на
плана, както и за разработването на междинната и последващата оценка, 37%
смятат че за Системата за наблюдение следва да определи звено от общинската
администрация, което да събира и обработва статистическата информация и да
подготвя годишния доклад за изпълнението на общинския план.
8. 87% от анкетираните считат, че планът се използва за аргументиране на
оперативните решения, както и като инструмент за общинското планиране и
координацията с Областния съвет за развитие на Област Варна и с Регионалния
съвет за Североизточен район е ефективна.
X. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА МЕЖДИННАТА
ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
Общинският план за развитие на община Аврен към момента на неговата оценка
е в съответствие с изискванията за неговото разработване, приемане и изпълнение.
Основни изводи и препоръки: - Като цяло основните проблеми и нужди на общината се
запазват, целите на ОПР съответстват на средата, която е обект на развитие.
Настъпилите промени в социално икономически и демографски характер,
налагат известно акцентиране в мерките за тяхното преодоляване, като преодоляване на
социалните неравенства, негативните демографски тенденции, безработицата,
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стимулиране на икономическата среда, подобряване на цялостния облик на общината
чрез подобряване на цялата инфраструктура.
Стратегията е в съответствие с плановете и политиките от по-високо ниво; През анализирания период на действие на ОПР, не са настъпили такива промени, които
да променят оценката на силните и слабите страни. При SWOT анализа уместно са
изведени силните и слаби страни на общината, като определено няма съществена
промяна през годините. ОПР на Община Аврен, разработен в първата половина на
2014г. и актуализиран през 2016г., се реализира при променени условия –
финализиране на програмите от първия планов период и забавата при стартирането на
тези от новия. Основните проблеми и нужди на хората от общината се запазват, някои
от тях се задълбочават, поради липса на финансови ресурси за големи инфраструктурни
интервенции и забава в реалното стартиране на програмите от програмен период 2014
– 2020, касаещи малките общини, в обхвата на които е и Община Аврен.
Съществува необходимост от прецизиране на индикаторите за въздействие и
резултат, за да могат реално и ефективно да се отчитат.
Приоритетите на ОПР са приемливи, актуални към днешна дата и не са загубили
своята значимост. Относителната им тежест се запазва. Визията, целите и приоритетите
на ОПР са съотносими с тези на ОСР на област Варна и на РПР на Североизточен
район.
Има изразена необходимост от актуализация на част от заложените проектни
дейности, за изпълнение на прироитетите и целите. Необходимо е прецезиране на
мерките в съответствие с вече ясният планов период. Отпадане на някой, и тяхната
замяна с мерки по осъществяване на дейности, за преодоляване на реални
необходимости настъпили в следствие на изминалият три годишен период,
обединаване и обобщаване на някой мерки и проектни дейности.
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