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ТЕМА МОРСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Какъв е инвестиционни-
ят интерес към вашата 
община в момента? Кои 
са големите проекти в 
развитие?

- През последните три го-
дини малко по-слаб, но от 
тази година отново имаме 
повишен инвестиционен 
интерес. Има фирми, кои-
то продължават да инвес-
тират в недвижими имоти, 
строителство на комплекси 
и апартаментни хотели. 
През последните четири го-
дини община Несебър из-
гради четири нови дет-
ски градини и реконстру-
ира още три. В момента 
имаме подготвени проек-
ти за строеж на детски гра-
дини в Стария Несебър и в 
жилищен комплекс „Черно 
море”.
Изградихме нова сграда на 
кметството в село Коша-
рица, нова здравна къща в 
град Свети Влас, бяха до-
вършени трети и четвърти 
етаж на здравната къща в 
Несебър. Завършва изграж-
дането и реконструкцията 
на кметството в Обзор.
Изградени и построени са 
нови паркинги на терито-
рията на общината. 95% от 
зелените площи, намиращи 
се в община Несебър, имат 
изградено автоматично на-
появане. В момента важни 
инфраструктурни проек-
ти са изграждането на пре-
товарна станция за раздел-
но събиране на битови от-
падъци и изграждането на 
улици и улично осветление 
в новия жилищен комплекс 
„Черно море“.
Най-важният инфраструк-
турен проект, който в скоро 
време трябва да приключи 
и по който с колегите от об-
щинската администрация 
работим вече четири годи-
ни, е разширението и ре-
конструкцията на пречис-
твателна станция за отпад-
ни води в Равда и изграж-
дането на дълбоководно за-
устване. 

Кои са най-важните ви 
задачи по отношение на 
по-ефективното упра-
вление и експлоатация 
на инфраструктурата 
и по-ефективното уп-
равление на обществе-
ните услуги? 

- Голяма част от дейности-
те по транспорт и общест-
вени услуги бяха в частни 
фирми, но нашата админи-
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страция направи тези дей-
ности общински и така по-
стигнахме няколко ефекта. 
Първо създадохме нови ра-
ботни места в сферата на 
транспорта и обслужването 
по паркингите, поддръж-
ката на зелени площи и ох-
рана на обществената соб-
ственост. В сферата на озе-
леняването спестяваме по-
ловината сума, която общи-
ната плащаше на частните 
фирми. В сферата на пар-
кингите поддържаме ниски 
цени и по този начин сти-
мулираме местните хотели 
и търговци. И понеже мно-
го се говори за децентра-
лизация, според мен ней-
ният смисъл е не да се пре-
мести някой ресор от един 
град в друг, а да се прехвър-
лят определени дейности на 
местните самоуправления, 
така че те да ги контроли-
рат. Например: ако общи-
ните стопанисват централ-
ните плажни ивици, вместо 
да бъдат давани на конце-
сия, първо ще има по-мал-
ко заведения, които да вди-
гат шум, и по-малко неза-
конни обекти. Плажовете 
ще бъдат по-чисти и цената 
на услугите ще бъде много 
по-ниска и с паркингите ще 
допринася за по-голямата 
заетост на местните хотели 
и квартири. 

В момента парламен-
тът обсъжда промени 
в Закона за устройство 
на черноморското край-

брежие. Какво е вашето 
мнение по текстовете?

- Имахме общо станови-
ще с колегите от черномор-
ските общини, което изра-
зихме пред парламентарна-
та комисия. Законът за ус-
тройството на черномор-
ското крайбрежие, който 
действа от няколко години, 
е доста закъснял и ненавре-
менен, тъй като черномор-
ското крайбрежие отдав-
на е презастроено. По тези 
проблеми имаме станови-
щето на всички черномор-
ски кметове и сме ги пред-
ставили пред комисията. 
За община Несебър напри-
мер новата пречиствателна 
станция попада в 100-ме-
тровата зона. Ние сме ка-
тегорични, че промените 
трябва да бъдат прецизира-
ни и диференцирани, за да 
не бъдат прогонени всички 
инвеститори от Черномо-
рието и бюджетите на об-
щините да намалеят с 30%.

Каква е визията ви за 
развитие и разнообразя-
ване на туризма в града 
чрез използване на при-
родните и исторически-
те му дадености? 

- От няколко години на-
сам се стремим да разви-
ем и други форми на тури-
зъм. Възстановяваме трев-
ните футболни игрища, за 
да привлечем  футболни от-
бори да тренират. Имаме 
влязъл в сила устройствен 
план за изграждане на мно-

гофункционална спорт-
на зала, за която ще тър-
сим финансиране с публич-
но-частно партньорство. С 
тази зала ще развием спор-
тен и конгресен туризъм и 
ще се даде възможност за 
организиране на търговски 
и туристически изложения. 
Община Несебър усилено 
работи за развитието и по-
пуляризирането на поклон-
нически и културно-исто-
рическия туризъм. Имаме 
разработен проект, който 
се казва „Вяра в Несебър”, 
или т.нар. Духовен път, чрез 
който тази година започ-
ваме реставрация на църк-
вите „Св. Йоан Кръстител” 
и „Св. Параскева”. Имаме 
подготвен проект и очаква-
ме финансиране и за църк-
вата „Св. Архангели Миха-
ил и Гавраил”.

Какъв е очакваният 
ефект от изработва-
нето на план за упра-
вление на Стария Несе-
бър?

- Планът за управление на 
„Стария Несебър” е един-
ствен в България, а може би 
и в света, за градове от типа 
на Несебър. Той е мащабен 
документ, който указва как 
ще се управлява Несебър 
през следващите 1, 5 до 20 
години. Към плана има ин-
дикативни таблици, в които 
се съдържат данни за съот-
ветната дейност, периодиза-
ция на изпълнението - на-
чало и продължителност, 
институцията, отговор-
на за изпълнението, основ-
ни партньори и т.н. На не-
гова база общината ще на-
прави задание за изработва-
не на подробен устройствен 
план. Стратегическата цел 
е да запазим автентичност-
та и целостта на културната 
ценност и да й осигурим ус-
тойчиво управление. 

Каква е политиката на 
общината за привлича-
не на инвеститори? 

 - За да постигнем добър 
бизнес климат, ние инвес-
тираме в изграждането на 
инфраструктура и комуни-
кации, като обръщаме осо-
бено внимание на състав-
ните селища с цел да насо-
чим инвеститорския инте-
рес към тях и да ограничим 
презастрояването на край-
брежните зони. 
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