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Анализ на социално-
икономически профил
на община Балчик

Структура и съдър-
жание на анализа

- Общ профил на об-
щина Балчик

- Състояние на регио-
налната икономика

- Социална сфера
-Инфраструктурно

развитие
- Екологично състоя-

ние
- Общ профил на об-

щина Балчик
-Местоположение,

площ, населени места
- Природно-географс-

ки условия и ресурси
- Население
- Културно-историче-

ско наследство
Население:
- 20 232 души (10.76%

от населението на об-
ласт Добрич)

Състояние на регио-
налната икономика

- Заетост и безработи-
ца

- Структура на предп-
риятията

- Инвестиции
- Туризъм, разнообра-

зяване на туристичес-
кия продукт

Аграрен сектор
Социална сфера
-  Образование
-  Здравеопазване
- Спорт и младежки

дейности
-  Социални дейности
-  Култура
Инфраструктурно
развитие
- Транспортна инфра-

структура
- Водоснабдяване и

канализация
- Енергийна инфраст-

руктура
- Съобщителна инф-

раструктура
Екологично
състояние
SWOT анализ на
община Балчик
Силни страни
- Стратегическо  геог-

рафско положение (из-
лаз на Черно море);

- Близост до два облас-
тни (урбанистични)

центъра – гр. Добрич и
гр. Варна;

- Развита селищна
мрежа с добре изявен
център; липса на сери-
озни релефни препятс-
твия;

- Обилност на подпо-
чвени води, достатъчни
за осигуряване на водо-
снабдяване на населе-
нието;

- Почвените и позем-
лени ресурси обуславят
формирането на серио-
зен земеделски облик
на общината;

- Наличие на добре
изградена мрежа от за-
щитени природни тери-
тории и зони на терито-
рията на общината, съ-
четана с девствена при-
рода и атрактивни ланд-
шафти;

- Трайната тенденция
към намаляване броя
на населението в стра-
ната се наблюдава в по-
забавени темпове в об-
щината;

- Сравнително благо-
приятна възрастова
структура на населени-
ето в гр. Балчик;

- Наличие на социал-
на инфраструктура с
надобщински функции
-многопрофилна бол-
ница, професионално
училище, музей, спор-
тни съоръжения;

- Потенциал за разви-
тието на туристическа
индустрия – благопри-
ятен климат, богато кул-
турно-историческо нас-
ледство, квалифицира-
ни и опитни трудови ре-
сурси;

- Секторът на услуги-
те се развива и работи в
пряка връзка с туризма;

- Традиции и опит в зе-
меделието – втори водещ
отрасъл; висок дял пло-
дородна земя, благодат-
на за поли-профилно
селско стопанство;

- Добра инфраструктур-
на осигуреност като цяло
на градската територия;

- Наличие на военно
летище с потенциал за
развитие в посока гра-

жданска авиация;
- Пристанищен град –

трето по големина прис-
танище в страната, търго-
вско и яхтено пристанище;

- Наличие на два
голф-комплекса и при-
лежаща инфраструкту-
ра;

- Съхранена чистота
на околната среда.

- Периферност към
националната терито-
рия;

- Геоложките и гео-
морфоложки условия
са в основата на риска
от свлачищни процеси в
крайбрежната зона,
влияещи неблагоприят-
но върху състоянието
на инженерната инфра-
структура;

- Интензивна брегова
абразия и ерозия;

- Тенденция към на-
маляване на население-
то – отрицателен естес-
твен и механичен при-
раст;

- Голям брой малки и
много малки населени
места с малък контин-
гент на трудовите ресур-
си;

Слаби страни
- Дисбаланс по възра-

стова структура и по ме-
стоживеене – натрупва-
не на население в надт-
рудоспособна възраст в
селата;

- Висок дял на хора
със средно и основно
образование, при които
се наблюдава и високо
равнище на безработи-
цата;

- Влошаване на об-
разователната и соци-
алната структура на
населението, особено
в районите с преобла-
даващо ромско насе-
ление; затруднена со-
циална интеграция на
хората от малцинстве-
ните групи;

- Дисбаланс на паза-
ра на труда и немалък
относителен дял на про-
дължително безработни-
те ;

- Ограничен брой
свободни работни мес-
та, голяма част, от които
са за сезонна заетост;

- Концентрация на ин-
вестициите предимно в
сектора на туризма; ма-
лък дял на приходите и
заетостта в индустрия-
та; липса на производс-
тва с висока добавена
стойност;

- Слаба ориентира-
ност на преработвател-
ната индустрия към аг-
рарния сектор;

- Незадоволително съ-
стояние на бизнес инф-
раструктура; липса на
стокова борса, неизпо-
лзвани възможности на
селските територии за
изнасяне на производс-
тва;

- Не достатъчно соци-
ализирано КИН;

- Недостатъчно добри
производствено-търго-
вски отношения с Вар-
на и Добрич;

- Дефицит на средст-
ва за поддържане и об-
новяване на съществу-
ващата инфраструкту-
ра;

- Непълноценно се из-
ползва пристанищната
инфраструктура;

- Амортизирана водо-
снабдителна мрежа, за-
губа на вода;

- Недоизградена кана-
лизация в Балчик, Кра-
нево и крайбрежните
вилни зони;

- Замърсяване на въз-
дух, почви през натова-
рения туристически се-
зон.

Възможности
- Подобряване на

свързаността на населе-
ните маста в общината
с останалата част от об-
ласт Добрич и Северна
България;

- По-широко използ-
ване на възобновяеми
енергийни ресурси ка-
то:

- Геотермалната енер-
гия – използване с тер-
мокомпресия;

- Битовите отпадъци –
използване за енергоп-
роизводство;

- Енергоспестяващи
мероприятия при са-
ниране на стария сгра-
ден фонд и изгражда-
не на нов, използвай-

ки съвременните тех-
нологии за енергийна
ефективност;

- създаване на ветро-
генераторни паркове.

- Създаване на трайно
сътрудничество между
различните образова-
телни институции и би-
знеса;

- Възможност за ди-
версификация на ико-
номиката, ефективно
използване на наличния
потенциал за разнооб-
разяването на местните
икономически дейнос-
ти;

- Диверсификация на
туристическия продукт;

- Условия за изгражда-
не на паркове, обекти за
спортни, културни, раз-
влекателни, хоби и дру-
ги рекреационни дейно-
сти;

- Привличане на нови
инвестиции в наукоем-
ки и високотехнологич-
ни производствени дей-
ности;

- Използване на ре-
гионалните предимс-
тва на общината за
развитие на логисти-
чни дейности и въз-
можности за разви-
тие на технологичен
потенциал;

- Социализация и раз-
работване на неизполз-
вания потенциал  на
културно-историческо-
то наследство с цел при-
вличане на туристи из-
вън летния сезон;

- Плодородни земи с
възможност за развитие
на екологичното земе-
делие;

- Възможност за изг-
раждане на съвременни
животновъдни ферми;

- Развитие на конку-
рентен аграрен сек-
тор  и  хра нително-
вкусовата промишле-
ност, обвързани в би-
знес клъстери и тери-
ториални съчетания
от производствени
дейности;

-  Доизграждане,
усъвършенстване и те-
хнологично обновле-
ние на инфраструкту-
рата чрез включване в

проекти на национал-
ни и европейски прог-
рами;

- Летище Балчик – из-
ползването му като во-
енно и гражданско лети-
ще ще утвърди Балчик
като транспортен възел,
осигуряващ работни
места и по-добро изпо-
лзване на природните
дадености и техническа-
та инфраструктура на
региона;

- Възможност за раз-
ширяване на пристани-
щната дейност, поради
наличието на  търговс-
ко и яхтено пристанища;

- Използване на фи-
нансиращи възможнос-
ти за местно развитие,
предоставяни от опера-
тивните програми;

- Развитие на граждан-
ския сектор и ПЧП.

Заплахи
- Липса на достатъч-

но финансови средства
за подобряване състоя-
нието на републиканс-
ката, общинската пътна
мрежа и уличната мре-
жа;

- Недостиг на финан-
сови средства за реали-
зиране на проекти в об-
ластта на инфраструк-
турното осигуряване на
територията;

- Застаряването  на
населението в бъдеще
ще създава сериозни
проблеми за социално-
икономическо развитие
на града;

- Трайна тенденция за
обезлюдяване на селс-
ките територии;

- Негативни последи-
ци от глобалната криза,
бавно съживяване на
община Балчик;

- Неразвит реален па-
зар за земеделска про-
дукция;

- Публично-частното
партньорство не е уре-
дено от нормативен акт
с местно значение;

- Високи изисквания
на европейския пазар и
силен конкурентен на-
тиск към селскостопан-
ската продукция и пре-
работващата индуст-
рия;

- Инвестиционен на-
тиск в сектор туризъм,
заплашващ с компро-
метиране рекреацион-
ните ресурси и природ-
ния баланс;

- Заплаха от невъзмо-
жност да се постигне ба-
лансиран растеж на об-
щинската икономика;

- Задълбочава се изо-
лацията на вътрешните
части от територията на
общината;

- Слабо усвояване на
Структурните фондове
поради недостатъчен
административен капа-
цитет за подготвяне на
качествени проекти.

Приоритети за разви-
тие на община Балчик
2014-2020

Приоритет 1 Устойчи-
во развитие на туристи-
ческия сектор чрез раз-
ширяване на предлага-
ните туристически про-
дукти и удължаване на
туристическия сезон

Приоритет 2 Диверси-
фицирана, конкурентос-
пособна,  високопродук-
тивна и екологично чис-
та индустрия в общината
с адекватна бизнес инф-
раструктура

Приоритет 3 Качестве-
на жизнена среда – изг-
раждане, поддържане,
модернизация на техни-
ческа инфраструктура,
опазване на околната сре-
да

Приоритет 4 Развитие
на човешките ресурси и
социално сближаване –
образование и обуче-
ние, здравеопазване, па-
зар на труда, социални
услуги и интеграция на
уязвими групи

Приоритет 5 Институ-
ционален и администра-
тивен капацитет – подо-
бряване на местното са-
моуправление и услу-
гите, които общината
предоставя, партньорс-
тва за развитие, работа
по проекти и усвояване
на средства по операти-
вните програми

Доц. д-р Стелиян
Димитров

Ръководител
проекти

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,  където ще намерите богато
разнообразие на диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар –
специалист /офталмолог/. 10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу

издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257
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В Деня на народните будители Община Балчик получи като дарение 62
книги от “Албена” АД. Сред авторите, които ще стигнат до читателите, са
Антон Дончев, Любомир Левчев, Алеко Константинов, Павел Матев,
Рада Въртунинска и други. Според желанието на дарителя, книгите ще
бъдат разпределени в библиотечната мрежа на общината.
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Само в Албена мо-
же спокойно да се на-
сладите на перфект-
ната почивка под ла-
ските на слънчевите
лъчи на една от най-
широките пла жни
ивици по българското
Черноморие,  61 на
сто от която е предна-
значена за безплатно
плажуване.

Албена отново пре-
доставя на гостите си,
резервирали почивка
по формулите ол-ин-
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клузив и ултра ол-ин-
клузив, както и на те-
зи, предпочели почи-
вка в хотелите Фла-
минго Гранд, Лагуна
Маре, Калиопа и Бо-
ряна, безплатно по 1
чадър и 2 шезлонга на
стая. Гостите, отсед-
нали в хотелите Доб-
руджа, Доростор, Ка-
мелия, ще могат да се
възползват от по един
преносим безплатен
чадър на стая на сво-
бодните площи на

плажа. Цените за по-
лзване на чадъри, ше-
злонги и шалтета от
външни гости на пла-
жа са намалени през
2013 г. както следва:

ползване на чадър - 6
лв. на ден (3 €);

ползване на шезлонг -
4 лв. (2 €);

ползване на  шалте – 2
лв. (1 €).

Отпуската е време за
пълен релакс

Досадно е, когато
човек е в отпуск, а му

се налага да става ра-
но. Ето защо през на-
стоящия Сезон 2013 за
първи път в България
ние в Албена ще Ви
предложим удължена
закуска до 12:00 часа
в х-л Боряна и до 11:00
часа в хотел Лагуна
Маре. През 2013 г. хо-
телите Боряна и Лагу-
на  Маре ще са  по
формула на нощувка
със закуска или заку-
ска и вечеря.

Руслан ЙОРДАНОВ




