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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

NUTC

Класификация на териториалните единици за статистически цели в ЕС/ по
Евростат

SWOT

Силни и слаби страни, възможности и заплахи

АГКК

Агенция по геодезия, картография и кадастър

АД

Акционерно дружество

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Български държавен стандарт

БСЛА

Българско сдружение за личностна алтернатива

ВЕИ

Възобновяеми източници на енергия

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГКПП

Граничен контролно пропускателен пункт

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАТ

Държавна агенция по туризъм

ДГС

Държавно горско стопанство

ДЛ

Държавно лесничейство

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕВРОСТАТ

Европейска служба на Европейския съюз

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
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ЕК

Европейска комисия

ЕО

Европейска общност

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕП

Европейски парламент

ЕС

Европейски съюз

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФМДР

Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФР

Европейски фонд за рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЖП

Железопътен транспорт

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗИД на ЗУТ

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

ЗКИР

Закон за кадастъра и имотния регистър

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМ

Защитена местност

ЗРР

Закон за регионално развитие

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИАОС

Изпълнителна агенция за околна среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

ИУКЗ

Интегрирано управление на крайбрежните зони

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КВС

Карта на възстановената собственост

КОПС

Комитет за опазване на природната среда

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МГОПС

Министерство на горите и опазване на околната среда

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОН

Министерство на образованието и науката

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министирство на труда и социалната политика

МФФИ

Международен фолклорен фестивал

МЦ

Младежки център

НАСЕМ

Национална система за екологичен мониторинг

НЗС

Национална здравна стратегия

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКПР

Национално концепция за пространствено развитие

НКРР

Национална концепция за регионално развитие

НП

Национални програми

НП ОСПОС

Национална програмаот социални помощи към осигуряване на заетост

НПО

Неправителствена организация

НПР БГ

Национална програма за развитие на България

НСИ

Национален статистически институт
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НСОС

Национална стратегия за околна среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОДЗ

Обединено детско завадение

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор

ОМЦ

Общински медицински център

ОНД

Общност на независимите държави

ООД

Дружество с ограничена отговорност

ОП

Оперативна програма

ОП РЧР

Оперативна програма развитие на човешките ресурси

ОПЛ

Общо практикуващ лекар

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма за регионално развитие

ОСЗГ

Областна служба земеделие и гори

ОСПОС

От социални помощи към осигуряване на заетост

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУП

Общ устройствен план

ОУПО

Общ устройствен план на общината

ПДК

Пределно допустими концентрации

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПП

Природен парк

ППЗРР

Правилник за прилагане закона за регионално развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУРБ

План за управление на речния басейн

ПЧП

Публично-частно партньорство

РДНО

Регионално депо за неопасни отпадъци

РЗИ

Регионален здравен инспекторат

РИОКОЗ

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

РПК

Районна потребителна кооперация

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РЦП

Райони за целенасочена подкрепа от държавата

СГО

Сдружения на граждански организации

СЛР

Сдружения за лов и риболов

СОУ

Средно общообразователно училище

СТО

Световна туристическа организация

СЦ

Специфични цели

ТПК

Трудово производствена кооперация

ТУП
УНГ

Териториален устройствен план

УО

Управляващ орган на Оперативна програма

ФвЕЦ

Фотоволтаична електроцентрала

Уши нос и гърло
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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие 2014 – 2020г. на Община Царево (ОПР) е основен
стратегически документ, който определя целите и приоритетите за устойчиво социалноикономическо развитие на Общината в рамките на следващия седемгодишен период.
Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Царево,
определен от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие,
както и политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и
областни стратегии за регионално развитие.
Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР),
Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022),
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областната стратегия
за развитие (2014-2020) на област Бургас.
Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на
общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област
Бургас 2014-2020 г.; Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 20142020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в
Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският
план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с
еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните
приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и
социално включване.
Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото прилагане,
изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за планиране
наложи целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически
документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и
потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени
места и отделните сектори (транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни
дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията
на общината.
1.1. Цел и задачи на общинския план
Връзките на ОПР със стратегическите планови и програмни документи на областно,
регионално, национално и европейско ниво са разгледани в два аспекта: нормативни
(регламентирани от действащата законова база) и технологични (продиктувани от самата
технология на тяхното разработване). При разработването на ОПР са взети под внимание
индивидуалните характеристики на Община Царево на основата на направен анализ на
социално-икономическата обстановка, благодарение на който са очертани конкретните
главни проблеми, определящи стратегическите и специфични цели за развитие на
общината, реализацията на които ще допринесе за постигане на поставените цели на погорните нива на стратегическо планиране – областно, регионално, национално и
европейско.
При разработването на Общинския план за развитие, използването на подхода „от долу –
нагоре”, прилаган при разработването на аналитичната част на ОПР, в съчетание с този „от
горе – надолу”, използващ ефективно стратегическите планови документи, е гаранция за
реализацията на работещ ОПР, осигуряващ постигането на целите и приоритетите на
регионално развитие чрез реални обществено значими за община Царево проекти.
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Цел:
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и
последователност от конкретни действия за устойчиво развитие на местно ниво.
Общинският план е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното
постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област
Бургас и действащите устройствени планове.
За успешното постигане на основната цел са използвани подходи за интегрирано
планиране на развитието, които да осигурят координация между различните сектори на
икономиката и да спомогнат за постигане на социална, икономическа и екологична
устойчивост. Като допълнение към ключовите икономически, социални, институционални и
екологични фактори на интегрирано местно развитие, присъстват и други различни
фактори, които засягат процесите на развитие.
Задачи:
Основните задачи на плана за развитие на община Царево за периода 2014-2020 г. са:








Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината
във всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със
съседни общини, областта и страната.
Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по
основни приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи
програмни и стратегически документи на Община Царево.
Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и
административни структури относно бъдещето на община Царево в дългосрочен
аспект и как те си я представят в края на този стратегически период /визия за 2020
год./
Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели и основни
приоритетни направления, специфични цели и мерки за постигане на целите.
Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, чрез
които ще се реализира плана, както и институционалното му и финансово
осигуряване.
Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в
изпълнението на плана и да послужи за мобилизиране и ефективно използване на
собствените ресурси, както и за привличане на външни национални и международни
ресурси в подкрепа осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности.

1.2. Предпоставки за разработването на общинския план за развитие
1.2.1. Законодателна рамка
Общинският план за развитие на община Царево е основен елемент от системата документи
за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Обемът и
съдържанието на документа се определят от регламентите на Закона за регионално
развитие и правилника за неговото приложение. Общинският план е в основата за
планиране на местното социално икономическо развитие на общината и определя
средносрочните цели и приоритети за нейното развитие.
Общинският план за развитие осъществява прехода между документите на областно и повисоко ниво, въведени от Закона за регионално развитие и Закона за устройство на
територията. ОПР в най-голяма степен съдейства за съгласуването на отделните стратегии,
концепции и планове за стратегическото и устройствено планиране на националното
пространство. Функционалната обвързаност на Общинския план за развитие и Областната
стратегия за развитие се изразява в съответствието между двата стратегически документа.
За тази цел, стратегическите документи от по-високото областно ниво се интерпретират и
получават конкретен израз в рамките на общинското развитие. В съответствие с чл. 12 и
чл. 13 от ЗРР, общинският план задължително следва Стратегическите насоки за
разработване на целите на приоритетите на общинските планове за развитие.
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В съответствие с чл. 13 от ЗРР, общинският план за развитие се приема от общинския съвет
по предложение на Кмета на общината. Кметът на общината организира и
контролира дейностите по изработването и актуализацията на ОПР, а общинският
съвет обсъжда и приема разработката или актуализацията. Осигуряването на публичност и
участие на заинтересованите страни в процесите е условие без което не може да се
подготви пълноценен и законосъобразен управленски документ. Съгласно разпоредбите на
ППЗРР, кметът и общинският съвет съвместно обезпечават прозрачността и откритостта на
дейностите по ОПР на община Царево.
1.2.2. Стратегическа рамка
Общинският план за развитие 2014-2020г. интерпретира и отразява приоритетите на
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Планът е
съобразен и с Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 2008 година
за създаване на рамка за действие на общността в областта на политиката за морска среда
(рамкова директива за морска стратегия), националните документи за интегрирано
управление на крайбрежните зони, Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г.,
както и други документи с европейско, национално и регионално значение за опазване на
Черно море.
Стратегия Европа 2020
Документът дава насока за развитие и управление на ЕС за десет годишен период и
определя ангажиментите както на ЕС, така и за държавите-членки. Европейската стратегия
е базова платформа за разработване на стратегическите документи на национално,
регионално и общинско ниво. По същество стратегията не се ограничава единствено до
преодоляване на съществуващите проблеми на регионално несъответствие, но включва и
предизвикателството за нов икономически растеж. Предложеният модел извежда
значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и преодоляването на
социалните неравенства към постигане на балансирано европейско развитие. Стратегията
обединява седем водещи инициативи за стимулиране на напредъка по всяка приоритетна
тема:











„Съюз за иновации” — има за цел да подобри рамковите условия и достъпа до
финансиране за научноизследователска дейност и иновации, за да гарантира
превръщането на иновативните идеи в нови продукти и услуги, които
създават растеж и работни места;
„Младеж в движение” — има за цел да подобри постиженията на образователните
системи и да улесни навлизането на млади хора на пазара на труда;
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа” — има за цел да ускори
развитието на високоскоростен достъп до интернет и да извлече ползи от наличието
на единен цифров пазар за домакинствата и формите;
„Европа за ефективно използване на ресурсите” — има за цел да премахне връзката
между икономическия растеж и използваните ресурси, да подкрепи преминаването
към нисковъглеродна икономика, да увеличи приложението на възобновяеми
енергийни източници, да модернизира нашия транспортен сектор и да стимулира
енергийната ефективност;
„Индустриална политика за ерата на глобализацията” — има за цел да подобри бизнес средата, по-специално за МСП и да подкрепи развитието на силна и устойчива
индустриална основа, позволяваща конкурентоспособност в световен план;
„Програма за нови умения и работни места” — има за цел да модернизира пазарите
на труда и да направи гражданите по-способни, като развива техните умения през
целия им живот с цел да повиши участието в трудовия живот и постигне по-добро
съгласуване между предлагането и търсенето на труд, в това число чрез трудова
мобилност;
„Европейска платформа срещу бедността” — има за цел да гарантира социално и
териториално сближаване, така че ползите от растежа и работните места да са
споделени в голяма степен и хората, живеещи в условията на бедност и социално
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изключване, да имат възможност да живеят достоен живот и да представляват
активна част от обществото.
Национална програма за развитие на България 2020.
Национална програма за развитие на България 2020 е водещият стратегически документ,
който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020г. „България
2020” изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020” на национално
ниво. НПР „България 2020” е насочена към осигуряване на балансирано социалноикономическо развитие на страната при ускоряване на икономическия растеж и
повишаване на жизнения стандарт в дългосрочен аспект. Националната програма
проследява актуалното състояние на факторите за икономическо развитие и приоритетно
се фокусира върху човешкия капитал, заетостта, инфраструктурата, технологиите и
информационните системи.
На основата на изготвения социално-икономически анализ и финансовите прогнози, НПР
мотивира своята визия, три стратегически цели и седем приоритета. Акцентът е поставен
върху развитието на образованието и здравеопазването, достигането на високи нива на
заетост, чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда и повишаване на ресурсната
ефективност. Във фокуса на НПР „България 2020” са инфраструктурните подобрения,
приложението на иновативните подходи в икономиката и възстановяване на аграрния
сектор.
Общинските планове за развитие са едни от механизмите за въздействие за осъществяване
на мерките, заложени в Националната програма за развитие на България 2020.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие определя дългосрочните цели и
приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава
възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното
синхронизиране. От една страна документът дава отправна насока и рамка за
разработването на оперативната програма за регионално развитие, на документите за
регионално развитие на регионално, областно и Общински план за развитие на общинско
ниво. От друга страна, Националната стратегия за регионално развитие е разработена при
задълбочен анализ на проблеми и перспективи на всяко от посочените нива.
Националната стратегия за регионално развитие поставя целевата „триада” –
икономическо, социално и териториално сближаване на европейско, национално и
регионално ниво във фокуса на политиката за регионално развитие за периода 2014-2020.
Дългосрочната политиказа регионално развитие цели постигане на динамично устойчиво и
балансирано развитие на отделните райони за планиране и намаляване на регионалните
различия. Тя съдейства за осигуряване на равни възможности за икономическо развитие,
достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия на
живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни
ситуации в изостаналите райони зацеленасочено въздействие и като цяло за доближаване
до стандартите на развитие на регионите на ЕС. Дългосрочната политика се стреми към
баланс между различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и
териториален) и между различните групи, териториални общности и нива, като по този
начин играе ключова роля за устойчивото развитие. Стратегията акцентира върху
развитието и експонирането на основните фактори за растеж и сравнителните предимства
на страната, а именно човешкия капитал и качествената природна среда.
Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на Националната
стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното и
местното развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта,
инфраструктурното развитие и достъпността до икономически ресурси и осигуряване на повисок жизнен стандарт.
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Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. е
средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и
опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за
пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с
Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в
най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и
устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.
Националната концепция включва успешната териториална интеграция на страната в
европейското пространство чрез развитието на български транспортни, екологични и
културни оси и свързването им с международните коридори. Акцентът се поставя върху
постигането и поддържането на умерено полицентрична мрежа от градове, предпоставка за
по-балансираното териториално развитие и съживяване на селските и периферните
райони. Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие за периода
2013-2025 е „Пространствено координиране на процесите, протичащи в националната
територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за
осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически
секторни планирания на национално ниво в контекста на общоевропейското
пространствено развитие, за постигане на комплексно, интегрирано планиране”.
Пространственият модел за развитие на националната територия е многопластов и
синтезира различни слоеве с информация, функции, процеси и приоритетни елементи от
различни
йерархични
рангове
в
единна
динамична
система.
Алтернативните
пространствени модели са базирани на съществуващото положение и възможните промени
в полицентричната структура от равномерно разпределени градове на територията на
страната.
Общата тенденция, заложена в концепцията, е преодоляване на заплахата от насочване
към
моноцентризъм,
стимулиране
движението
от
моноцентризъм
към
умерен
полицентризъм, който с течение на времето да се разширява и доближава до развит
полицентризъм.
Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
създава териториална основа за осъществяване на този модел, който да гарантира
комплексното, интегралното планиране, осигуряващо хармонично единство на социално,
икономическо, екологично и устройствено планиране. Тя не планира ресурси, а мерки,
определя насоките на регионалната политика и свързаната с пространственото планиране,
насочва УО при избора на градове за подкрепа по ОПРР и координира секторните
политики, като ги преориентира към националното пространство.
Териториалното развитие на Югоизточен район включва полицентрично развитие
на урбанистичния ареал Бургас – град с национално и междунационално значение.
Полицентричното развитие създава необходимите очаквания за намаляване на
съществуващите регионални различия и осигуряване на равни условия за общо
икономическо и социално развитие и за по-пълно използване на местния потенциал. Град
Царево заедно с Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, ,
Малко Търново, Елхово, Котел, Нова Загора, Твърдица, Гълъбово, Раднево, Чирпан са
центрове от 4-то йерархично ниво. Градовете от 4-то ниво имат изключително важна
роля за периферните селски райони, предлагат работни места и основни публични услуги
на повече от една община. Населените места в обхвата на община Царево са от 5-то ниво и
се характеризират като периферия със затруднено икономическо и социално-културно
развитие, които не могат да се приобщят към центрове на растеж и развитие поради
липсата на големи и средни градове в рамките на ареалите, на които да бъдат включени.
Общините с центрове от четвърто и пето ниво са отнесени към категорията периферни
територии за целенасочено подпомагане. Природните неурбанизирани територи на
община Царево се идентифицират със защитените природни територии по ЗЗТ и със
защитените зони по Натура 2000, като към тях се добавят и територии за превантивна
териториално устройствена защита, каквато е черноморската крайбрежна ивица.
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В модела на „изходното състояние” Царево попада в агломерационни образувания от
туристически тип, развити под влияние на съвременните урбанизационни процеси и
преобладаващите туристически функции.
Документи, свързани с Черно море
На европейско ниво рамката за действие на Общността в областта на политиката за
морска среда се формулира от Директива 2008/56/ЕО на европейския парламент и на
съвета /Рамкова директива за морска стратегия/. Разработени и приети са също директива
за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за
водите и относно замърсяване от кораби и налагане на сакции при нарушения, които имат
отношение към опазване на водите на Черно море. През 2011 г. е приет Регламент (ЕС) №
1255/2011 на Европейския парламент и на съвета за установяване на програма за
подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика. Освен
посочените документи съществуват и други насочени към политиката за морската среда, но
няма разработена концепция или програма с екшън план, които да определят и
координират действията на официалните власти на държавите от черноморското
крайбрежие.
На национално ниво са разработвани множество документи, свързани с опазване на
околната среда и оползотворяване на ресурсите на Черно море. През 2006 г. е изготвена
Национална програма за опазване на околната среда с план за действие, които са с
времеви хоризонт до 2009 г.След 2010 г. България няма стратегия или план за действие и
няма компетентен орган за прилагане на ИУКЗ в изпълнение на Препоръка 2002/413/ЕО за
прилагането на интегрирано управление на крайбрежните зони – EU ICZM Recommendation
2002/413/EC.
В изпълнение на задължението си да докладва до Генерална дирекция «Околна среда» към
Европейската комисия, изпълнението мерките по прилагане на Интегрирано управление
на крайбрежните зони, България е представила Национален доклад, обхващащ периода
2006 – 2010 г. Принципите на Интегрирано управление на крайбрежните зони се прилага
чрез други стратегии, програми, планове и проекти, които имат отношение към
Черноморското крайбрежие.
Политиките на регионално и областно нива, насочени към ИУКЗ, са формулирани в
Стратегията за развите на Югоизточен регион, областна стратегия за развитие на област
Бургас, както и в Плана за управление на речните басейни в Черноморския район за
басейново управление на водите /2009-2015 г./ на Басейнова дирекция за Черноморски
район.
Местната политика, която се манифестира чрез ОПР 2014-2020 г. на община Царево, отчита
визията и насоките на националните, регионални и областни документи в контекстта на
опазване на околната среда и оптимално развитие на туристическият сектор.
Регионален план за развитие на Югоизточен район (2014-2020 г.)
Регионалният план определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано
регионално и местно развитие на територията на Югоизточен район, той е насочен към
преодоляване на вътрешнорегионалните различия в степента на социално-икономическото
развитие в района, както и на междурегионалните различия с останалите райони в
Европейския съюз в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане
на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Регионалният план за развитие на
Югоизточен район от ниво 2 е разработен за средносрочен период, съвпадащ с програмния
период на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС – 2014-2020 г. В
този смисъл стратегическите цели и приоритети на Плана са тясно обвързани с целите и
приоритетите на европейската политика за сближаване за следващия програмен период,
като са отразени новите моменти, представени в Стратегия „Европа 2020” на ЕС за
постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на различията
между високоразвитите региони и изостаналите периферни райони в ЕС. По този начин се
търси отговор на съвременните глобални предизвикателства пред развитието на страните и
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регионите на ЕС, в т.ч. и на Югоизточния район – демографските промени, глобализацията,
климатичните промени, енергийната зависимост.
През следващия програмен период 2014-2020 г. Регионалният план за развитие на
Югоизточен район включва развитието на Черноморския макрорегион и интеграцията му с
други макрорегиони в ЕС. Интегрирането на глобалните екологични проблеми в стратегията
за развитие на района му дава възможност за засилване на неговите сравнителни
предимства в областта на туризма, основани на добре съхранената природна среда и чисто
крайбрежие. Предвидена е ориентация към стимулиране развитието на нисковъглеродна
икономика и намаляване енергийната и ресурсна интензивност на функциониращите на
територията му индустриални производства на основа на технологично обновяване и
иновации. В основата е също развитието на разнообразни форми на туризъм и
предлагането на специфичен регионален туристически продукт които да постигнат
мобилизираща роля за цялостното икономическо развитие на района.
Стратегическите цели – социално – икономическо и териториално сближаване,
балансирано териториално развитие, заложени в ЮИР през периода 2014-2020 г. са в тясно
съответствие с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република
България 2012-2022 г. и с Националната програма за развитие: България 2020.
Областна стратегия за развитие на област Бургас
Целите и приоритетите залегнали в Областната стратегия за развитие (ОСР) на област
Бургас през следващия планов период 2014-2020 г. отразяват общите очаквания и
предизвикателства във връзка с прилагане на регионалната политика в ЕС и България,
отговорностите и капацитета на регионалните власти и партньорите за ефективно
планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на областта през този
период. Основните предизвикателства и задачи пред Стратегията за развитие на област
Бургас през плановия период 2014-2020 г. и политиките за нейната реализация са
следните:





Съгласуване на стратегията с целите на политиката за социално и икономическо
сближаване в рамките на Европейския съюз и предвиждане на мерки, които
съответстват на европейските политики и регламентите на Структурните фондове;
Повишаване на равнището на социално-икономическо развитие на областта и
реализация на догонване до равнища, адекватни на средните стойности на
социално-икономическо развитие на европейските райони. Област Бургас притежава
нужния потенциал да осъществи съкращаване на значителните различия със
средните параметри на европейските райони;
Прилагане на интегриран подход за развитие на територията на областта и
интегрирано въздействие върху отделните сектори на развитието. Това означава
подходящо комбиниране и допълване на отделните мерки с оглед постигане на общо
положително въздействие върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и
природно-културния потенциал на областта.

Целите и приоритетите на политиката за регионално развитие на областно ниво (NUTS 3)
са фокусирани и отразяват в конкретизирана форма целите и приоритетите, залегнали в
Стратегията „Европа 2020”, Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.,
а също така Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 20142020 г. В тази връзка за област Бургас от значим интерес е дългосрочната стратегия „Син
растеж” на ЕС, която е в подкрепа на растежа в морския сектор като цяло. Нейната цел е:





да открие и да се справи с предизвикателствата (икономически, екологични и
социални), засягащи всички сектори на морската икономика;
да изтъкне синергиите между секторните политики;
да проучи взаимодействията между различните дейности и тяхното потенциално
въздействие върху морската околна среда и морското биоразнообразие;
да открие дейности с висок потенциал за растеж в дългосрочен план и да ги
подкрепи, като:
o

премахне административните бариери пред растежа;
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o
o

насърчава инвестициите в изследвания и иновации;
стимулира придобиването на умения чрез образование и обучение.

„Синият растеж” е насочен към съществуващи, нововъзникващи и потенциални дейности
като:






морски транспорт на къси разстояния;
крайбрежен туризъм;
офшорна вятърна енергия;
обезсоляване;
използване на морските ресурси във фармацевтичната и козметичната индустрия.

Общинският план за развитие на община Царево интегрира само тези мерки от
приоритетите на ОСР на Бургас, които имат връзка и отношение към местното развитие и са
в съответствие със спецификата на общината.
1.3. Структура на общинския план за развитие
Общинският план за развитие на община Царево е структуриран спрямо разпоредбите на
чл. 13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Включени са всички необходими
елементи, разкриващи състоянието и анализа на актуалната ситуация в обществото,
предвидената стратегия за развитие до 2020 г. и начините за нейното осъществяване,
включително и чрез реализацията на конкретни проекти. Всеки един от дяловете на ОПР е
разработен според изискванията и Методическите указания за разработване на общински
планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство (МРРБ).
Съдържателно, общинският план обединява следните основни части – анализ, оценка,
стратегическа и финансово-индикативна част и набор от инструменти за реализация,
наблюдение и актуализация на Плана. Всяка част е логически обвързана и е хронологично
и смислово продължение на предходната част.
1.3.1. Анализ на съвременната ситуация – икономическо и социално развитие на
Община Царево.
Анализът включва географската, историческата и културната характеристика, проследени
са
закономерностите
във
функционално-пространственото
развитие,
социалното,
икономическото, туристическото и екологичното състояние в границите на община Царево.
Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация и
становища от институции, експерти и стратегически документи в Общината и региона.
Анализът отразява настъпилите промени по отношение на икономическото, социалното,
инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда на общината през периода
2007-2013 г. Структурата на аналитичната част на Общинския план включва следните
основни компоненти:








Обща характеристика на общината;
Състояние на местната икономика;
Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;
Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията;
Екологично състояние и рискове;
Административен капацитет;
SWOT-анализ.

Въз основа на анализа са идентифицирани икономическите, социалните и екологичните
проблеми, както и тяхното териториално измерение. Направени са съответните изводи и са
посочени тенденциите за развитие на Общината на базата навътрешния и потенциал и
условия за развитие.
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1.3.2. Цели и приоритети за развитие на Община Царево за периода 2014-2020г.
Стратегическата част на ОПР обхваща визията за развитие на Общината до 2020 г.,
формулирането на целите, приоритетите за развитие и мерките за реализиране.
Осъществено е балансирано формулиране на аргументирани, изпълними и съответстващи
на местните ресурси и специфика предложения, включващи компоненти на SWOT анализа,
проследените обществени потребности и препоръки, заедно с насоките на стратегическите
документи от по-висок ранг. Предложена е ясна структура, реализираща идеята за
интегрирания подход в стратегическото планиране – изведените стратегически цели се
обезпечават от единството на приоритетите. С подобен подход се постига синергичен ефект
между резултатите на отделните стратегически области, като за осъществяването на дадена
цел допринася повече от един приоритет.
1.3.3. Индикативна финансова таблица
Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията
на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. Тя представлява финансовата
рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в
местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление,
подпомагани от общинската администрация.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: определените пет
приоритетни области за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до 2020 г.,
общия обем на планираните средства за тяхната реализация; източниците на финансиране
за реализация на приоритетите в развитието на Общината; относителния дял на
предвидените средства по източници на финансиране в общата сума на поетите финансови
ангажименти за реализацията на Плана.
Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация
на приоритетите на плана, включват три групи финансови източници:




местни публични източници;
външни публични източници;
частни финансови източници.

1.3.4. Индикатори за наблюдението и оценката на плана.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие,
въз основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на
постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови
характеристики. За целите на плана се използват два вида индикатори:



индикатори за резултат;
индикатори за въздействие.

Индикаторите за наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за
развитие на Общината до 2020 г. са посочени в матрица на индикаторите, за да се осигури
необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор. В матрицата са
посочени мерните единици, в които се измерват, източниците на информация,
периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението
на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде достигната в
края на периода на действие на Общинския план за развитие.
1.3.5. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за
развитие, съгласно определените физически и финансови индикатори. В цялостния процес
на наблюдение и при спазване на принципа за равнопоставеност на представителите на
различните групи на гражданското общество участват двама представители на общинска
администрация, двама представители на общински съвет, представител на бизнеса, на
неправителствените организации и представител на гражданското общество.
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Системата за наблюдение и оценка обхваща източниците, начините и периодичността
за събиране, обработка и анализиране на информация; индикаторите за наблюдение и
оценка; органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; системата
на докладване и осигуряване на информация и публичност. При разработването на ОПР са
използвани следните методи:












Наблюдение – посещения на място от разработващия екип;
Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация от
административните звена на общината, докладни записки от Кметовете и Кметските
наместници на населените места в общината, обобщаване на данни от различни
институции, събиране на предложения чрез въпросници и анкети.
Описание – създаване на писмени документи;
Анализ и синтез – анализиране на базовата информация и данни и обобщаване на
резултатите;
Оценка – оценка на социално-икономическото състояние, степен на развитие на
общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на
необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана;
Сравнение – критичен анализ на събраната информация за формулиране на изводи;
Екипен подход – разпределение на задачите между експертите и съгласуване на
действията с представителите на местната администрация, представителите на
общинския съвет и представителите на местната общност за изготвяне на ОПР;
SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за
изпълнение на Плана за развитие на общината до 2020 г.
Индексен метод – сравняване равнището на статистическите показатели към
момента с равнището им в минал период или към равнището на минало време,
прието за база;
Графичен метод – изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите в таблици,
графики, фигури, диаграми и схеми.

Основни източници на данни и информация за разработване на ОПР


















Общински план за развитие на Община Царево 2007-2013 г.
Данни за населените места, развитие на социалната сфера и демографско развитие,
предоставени от ГРАО община Царево.
Данни за състояние на селищната система, състояние на инфраструктурата,
културно-историческо наследство, защитени територии, улична зелена система,
реализирани проекти на община Царево 2007-2013 г.
Програма за развитие на туризма в община Царево 2007-2013 г.
Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива
за периода 2013-2022 г.
Данни за международен туризъм България по тримесечия – Дирекция „Маркетинг,
реклама и информация за туризма” Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма.
Доклад на Европейската туристическа комисия – Европейски туризъм през 2013 г. –
тенденции и перспективи.
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България
2009-2013 г.
Стратегия за природосъобразен туризъм в ПП „Странджа” 2014-2020 г. – проект за
обсъждане.
Насоки към стратегията за бранд „България”.
Годишен доклад – икономиката на България през 2012 г.
Стратегия Европа 2020.
Национална програма за развитие на България 2020.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Национална концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г.
Документи на европейско, национално, регионално и областно ниво относно
политиката на общността за Черно море.
Регионална стратегия за развитие на Югоизточен планов регион;
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Областна стратегия за развитие на област Бургас 2014-2020 г.;
Официални статистически данни от НСИ, Дирекция „Бюро по труда” – Бургас,
Областна и общинска служби по земеделие;
ЕВРОСТАТ, ИСУН – информационна система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България;
Интернет сайтове на Общинска администрация – Царево, областна администрация –
Бургас, Структурни фондове на ЕС в България, Агенция по заетостта, Оперативни
програми, Споразумение за партньорство и др.

Общинският план за развитие на община Царево 2014-2020 г. има характер на отворен
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с
динамично променящите се условия.
Планът е разработен от експертен екип на „ПРИМ - ЛАН” ЕООД с участието на всички
заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска подкрепа,
проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, прозрачност и
информация.
Оценката обхваща всеки стадий от жизнения цикъл на Плана – предварителна, междинна и
последваща.
Междинната оценка на изпълнението на ОПР дава информация за провежданите политики
и подпомага Общината да подобри прозрачността на планираните дейности и използването
на съществуващите ресурси. На база резултатите и препоръките от оценката на Плана се
решава необходимостта от неговата актуализация.
Последващата оценка на изпълнението на документите за стратегическо планиране (в
случая Общински план за развитие на Община Царево), съгласно чл.34 от ЗРР се извършва
не по-късно от 1 година след изтичането на периода на неговото действие.
Последващата оценка включва:





оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.

През периода на действие на ОПР на Община Царево могат да се извършват допълнителни
тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на съответните органи за
управление на регионалното развитие, определени в ЗРР.
1.3.6. Действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност.
За периода на разработването на ОПР, разработващият екип представя публично пълния
набор информация с работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и
очакваните конкретни резултати за развитието на Общината и местната общност.
Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации от Община
Царево в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап
разработване на ОПР включва три основни компоненти: информиране, консултиране и
вземане на съвместни решения.
1.3.7. Програма за реализация.
Програмата за реализация на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. има
задача на основата на целите и приоритетите за развитие на Общински план за развитие,
залегнали в Плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на
развитието и ресурсите за реализация на Плана, като оптимизира възможностите за
финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С
програмата се определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и
приоритетите за развитие на Общината през годините до 2020 г., съответните финансови
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ресурси, административните
изпълнението на проектите.

2.

структури,

отговорни

за

управление

и

периода

на

Социално-икономически анализ на Община Царево

2.1. Обща характеристика на общината
2.1.1. Пространствена позиция на общината
Община Царево заема югоизточната част на България. Общината граничи на изток с Черно
море, на север с Община Приморско,
на запад – с Община Малко Търново,
на юг – с Република Турция. Намира
се на 65 км. югоизточно от Бургас по
магистралния път Е87. Отстои на 460
км. от София и на 340 км. от Истанбул.
С
многообразието
на
забележителности
от
различен
характер
(природни,
исторически,
архитектурни и други) община Царево
се очертава като една от найатрактивните общини по
южното
Черноморие. Уникалното съчетание на
море, планина и реки, екзотична
растителност
и
многообразие
на
животински и растителни видове,
ведно с традициите и автентичната
странджанска
култура
и
обичаи,
предоставят
разнообразни
възможности за туризъм. Курортите на
територията
на
общината
са
привлекателни
със
своите
красиви
Фигура 1. Карта на община Царево
плажове с дребнозърнест пясък и
кристално чиста морска вода.
В административно отношение община Царево попада в обхвата на област Бургас, част от
Югоизточен планов регион.
Общата е с площ 530 кв.км, което съставлява около 6,84 % от територията на областта. На
територията на общината има 19 плажни ивици с обща площ 349,2 кв. м. и обща дължина
9 184 м. Ниските и полегати хълмове на Странджа планина, обрасли с вековни дъбови
гори, плавно се спускат към морето, нарязало брега на десетки малки заливи и
полуострови. Пясъчните брегове красиво се редуват с речни долини.
На територията на общината се намира най-старият резерват в страната “Силкосия” –
обявен за такъв още през 1933 год. Тук се намира една от седемте влажни зони в страната,
което е с континентално значение – комплекса “Ропотамо – Велека”. През странджанското
крайбрежие и Странджа преминава и “Via Pontika” – прелетният път на птиците от Северна
Европа на Юг. Уникалната странджанска природа се опазва чрез мрежа от защитени
територии: най-големия природен парк в страната – “Странджа”, пет резервата (най-стария
в България “Силкосия”, най-големия - „Узунбуджак”, най-младия странджански резерват
„Тисовица”) и редица природни забережителности и защитени местности, като “Попови
скали”, “Силистар”, “Устието на р.Велека”, “Дядо Вълчо” и др. През територията на
общината преминава и най-чистата странджанска река – р.Велека, която в долното си
течение (последните 10 км.) е плавателна.
Пленителна и незабравима е гледката към Странджа, наблюдавана от нейните широки
планински била. Нагънатите заоблени хребети, покрити с горски масиви, образуват една
безкрайна верига без острозъби, внушителни върхове или настръхнали скалисти чукари,
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характерни за другите наши планини. Селцата със своите пасища, ливади и малки нивички
са пръснати нарядко по планинските склонове на това безбрежно зелено море. Сред него
чрез живописни меандри протичат двете най-чисти реки в България – Велека и граничната
Резвая.
Специфичният климат и географското местоположение на планината – своеобразен мост
между Европа и Азия, са причина в Странджа, единствено в Европа, да се съхранят след
последния ледников период множество терциерно-реликтни растителни видове и гори с
присъствие на вечнозелени храсти, характерни за природата на Кавказ, Колхида и
Черноморското крайбрежие на Турция. Те придават екзотичен характер на странджанските
гори, които са съставени главно от източен горун, благун и източен бук.
Съгласно Националната концепция за пространствено развитие Община Царево е
периферна територия за целенасочено подпомагане по показателите, посочени в
чл. 6 на ЗРР и попада в агломерационни образувания от туристически тип, развити
под влияние на съвременните урбанизационни процеси и преобладаващите туристически
функции. Характерно за този тип общини е, че са със затруднено икономическо и
социално-културно развитие, които не могат да се приобщят към центрове на растеж и
развитие поради липсата на големи и средни градове в рамките на ареалите, на които да
бъдат включени.
Периферното разположение на общината спрямо столицата /в условията на все още силна
централизация на държавното управление/ и спрямо другите големи градове на България
при недобре развити комуникации е фактор, който затруднява социално-икономическо
развитие. Външната среда за развитие на общината се формира на база Областната
стратегия за развитие на Област Бургас.
Разположението на общината не благоприятства съвременното икономическо и социално
развитие.
Съществуват
изразени
диспропорции
(междуселищни
различия)
в
икономическото развитие, заетостта, доходите, качеството на живота като цяло. Скоростта
на адаптиране на териториалните структури към новите икономически условия е силно
диференцирана и води до концентрация на социални проблеми, свързани с пазара на
труда, с образованието, с ограничен достъп до социални услуги в някои селища.
2.1.2. Транспортни връзки
Югоизточният район има най-ниска гъстота на републиканската пътна мрежа от всички
райони. Въпреки че гъстотата на пътната мрежа от висок клас (0.035 км/км²) е по -висока
от средната за страната (0.032 км/ км²), регионалната пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас е с
гъстота 0.125 км/ км², което е най-ниска стойност от всички райони. Най-голямо значение
за интегрирането на Югоизточния район в националната и европейска пътна мрежа има
доизграждането на автомагистрала „Тракия”, път І-7 (Силистра – Шумен – Ямбол – Елхово)
и път Е-87 (Дуранкулак – Варна – Бургас – Созопол – Малко Търново), които не
преминават през територията на община Царево. На територията на общината липсват
пътища от І клас. От републиканската пътна мрежа /РПМ/ през територията на Царево
преминават: второкласен път – ІІ-99 класен път Бургас – Царево – Малко Търново от км
49+0 до км и третокласен път – 84+0 и III-9901 Царево – Ахтопол – Резово от км 0+0 до
км 30+0. Общото състояние на пътищата от РПМ е добро.
Общата дължина на общинската пътна мрежа е 42,7 км. и се нуждае от рехабилитация.
За пътища BGS – 3284 – връзка на с. Българи с второкласен път II-99гр.Бургас–гр.Малко
Търново и BGS – 2283 – връзка на с. Кости с второкласен път II-99гр.Бургас–гр.Малко
Търново има одобрени проекти и се очаква финансиране за ремонт и рехабилитация.
2.1.3. Природни дадености
Релеф
Според физико-географското райониране на България, община Царево се намира в
югоизточната част на Черноморското крайбрежие. Общината попада в рамките на
Медноридско-Странджанския район, заемащ най-южната част от крайбрежието – от нос
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Форос и р. Факийска до р.Резовска. В структурно отношение той обхваща югозападната
част на Бургаския синклинорий. За него са характерни издържаният комплекс от морски
тераси, силно разчлененото крайбрежие в северната му част и дребно разчлененото в
средната и южната част и многобройните средно големи и малки лимани. Редуват се
клифовият бряг, обхващащ носовете, и различно големите плажови ивици.
Територията на общината изцяло попада в Странджанската подобласт и се характеризира с
уникално съчетание от нископланински, силно разчленен масив, живописни долини и
многообразни брегови форми. Формирани са два типа зони, съобразно особеностите на
релефа. Прибрежна зона, която е ниска, успоредна на брега и е с предимно заоблени
форми и планинска зона на вътрешна Странджа, на места със стръмни откоси и дълбоки
долове и ридове, които се врязват перпендикулярно на брега.
Двете части преливат една в друга южно от Ахтопол, където планината навлиза директно в
морето посредством стръмни скалисти носове и отвесни брегови откоси с надморска
височина до 40м. Най-високата точка в общината е връх Папия – 502 м. Средната
надморска височина е 150-200 м.
Релефът в общината като цяло предоставя отлични възможности за бъдещото изграждане
на яхтени пристанища и рибарски кейове. Също благоприятства развитието на
комуникациите покрай брега и не създава пречки за тези в посока Малко Търново и Р.
Турция.
Уникалността му от своя страна представлява ценен природо-туристически ресурс,
формиращ идентичността на района и следва да се полагат грижи за опазването му в
максимално автентичен вид.
Полезни изкопаеми
Районът на общината е известен с добива на мед и други полезни изкопаеми още от
Древността. Независимо от водещото положение на рудодобива до средата на 90-те г. на
XX в. през последните десетилетия добивната промишленост в района претърпява
сериозни промени, дължащи се на изчерпването на запасите от полиметални руди и
изостаналите технологии. Свидетелство за интензивната рудодобивна дейност от тогава са
множеството “рупи”. Територията е част от Бургаско-странджански руден район, който като
цяло е перспективен за търсене на медни и медно-полиметални рудни формации.
Находище за медно-пиритна руда е известно в м. “Скориите” между с. Българи и с.
Кондолово, но запасите му са в незначителни количества, което е и причината да не се
разработва. Отбелязани са и множество рудопроявления на меднопорфирни руди, позначителни от които в “Силистар”, “Старо Резово”, землището на с. Изгрев. Според данни
на Националния геофонд в общината има перспективи за откриване на златни и железни
руди.
От нерудните полезни изкопаеми се добива габродиорит край с. Изгрев – в м. “Оскруша”.
Находището се експлоатира от “Бургаски медни мини” ЕАД като суровината се
транспортира за обработване до Малко Търново.
Проблем пред добива на полезни изкопаеми е защитеният характер на по-голямата част от
територията, което затруднява проучвателните дейности и ще създаде пречки пред бъдеща
експлоатация на находищата.
Климат
Според климатичното деление на страната територията на община Царево попада в двете
подобласти на Континентално-средиземноморската климатична област: Черноморската
климатична подобласт с район на Южното Черноморие, обхващащ 20-25 км по
Черноморското крайбрежие южно от Созопол и Южнобългарска подобласт със
Странджански климатичен район.
Климатът се формира под континенталното влияние от запад и север, черноморското
влияние от изток и средиземноморското от юг. Като цяло в този район климатът има
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преходно-средиземноморски характер – зимен максимум и летен (августовски) минимум на
валежите и сравнително високи средногодишни температури.
Наред с общите за региона характеристики, в конкретния ареал се проявяват и редица
особености, които определят неговата специфика и различия от другите райони с
преходно-средиземноморски климат. Тук валежите са по-високи, със специфично
разпределение по месеци, по-осезателно се чувства влиянието на студените североизточни
ветрове, а отделни участъци са характерни с чести мъгли. Поради липса на ефикасна
защита за студените нахлувания от север и северозапад в тази част на страната се явяват и
доста резки застудявания. В най-общ план черноморската част е с подчертан зимен
валежен максимум и е под влияние на Средиземноморието, докато във високите части на
планината и в тези на северозапад по границата с Турция се очертава втори максимум през
май-юни, като резултат от континенталното влияние.
Освен климатичните различия между крайбрежната зона, вътрешна Странджа и
периферните северни и западни части на планината, определени климатични различия са
характерни и за вътрешния район с промяната на надморската височина на запад към
главното било.
Температура и слънчево греене
Регионът на община Царево се характеризира с най-високи стойности на годишния
радиационен баланс в страната – 57 ккал/см2 . Средните годишни температури на въздуха
показват известни различия за крайбрежната и вътрешностранджанската зона. Най-високи
януарски температури на въздуха се отчитат в Царево и Резово 3.2°С, а на запад се
понижават до 1.4°С. Измерените абсолютни минимални температури на въздуха са
едни от най-високите за страната до минус 17.6°С за Царево. Тези достигнати минимуми са
ограничение за разпространението на субтропични култури от други региони на същата
географска ширина. Максималните температури достигат високи граници за Царево –
над 40°С. В резултат на по-особената топография тези температури са с по-ниски
стойности при Резово. Установена е тенденция на понижаване на температурите по
склоновете на високите хребети в централната част на средна Странджа над 350 м.н.в.
Това има определено влияние върху други климатични елементи – по-чести и подълготрайни мъгли, по-обилни снеговалежи и по-голяма продължителност на задържане
на снега, по-ранни слани и по-късно развитие на растителността. Честото задържане
на мъгли във високите части на Странджа през зимните месеци създава условия за
натрупване на скреж и обледяване на гората при н.в. над 500 м.
Валежи
Територията на община Царево попада в континентално - средиземноморската климатична
област. Непосредствената близост на Черно море и специфичните условия на територията
са основните фактори, които определят характера на климата. Южната Черноморска
водосборна област се отличава със значителни годишни валежи за крайбрежието и
Странджанската област. Средната годишна сума на валежите се увеличава от
крайбрежието към вътрешността на общината. Различна е месечната динамика на
валежите. Режимът на валежите се характеризира с най-големи валежни количества през
пролетта и средномесечен майско – юнски максимум и минимум на валежите през есента.
Докато при Резово се наблюдава плавно намаляване от януари до август, то за района на
село Кости се наблюдава втори малък максимум през май и юни. В района на Странджа
преобладават течните валежи.
По официални данни средният годишен брой на дните със снежна покривка
крайбрежието е под 20 дни, докато във вътрешността се колебае между 20-50 дни.
Царево максимална височина на снежната покривка е регистрирана през февруари – 70
при средна за същия месец – 11 см. Първата дата на появяване на снежната покривка е
15-16 – ноември, а последната дата на изчезването и е 3-20 април.

по
За
см
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Територията се характеризира с висока средна годишна влажност на въздуха (Царево –
78%, Резово – 77% и Малко Търново – 75%). Относителната влажност на въздуха през

23

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
пролетните и летните месеци е по-висока по крайбрежието благодарение на бризовата
циркулация.
Данните за общата облачност показват липса на съществени различия между
Черноморското крайбрежие и вътрешността на общината. По официални данни броят на
мъгливите дни в този район е един от най-ниските за страната (26.7 дни за Царево и 14.6
дни за Граматиково). Мъглите са характерно явление за долините на реките Велека и
Резовска на запад до Граматиково и Сливарово. Този факт е важен за специфичния
температурно-влажностен режим, който се създава в долините, доловете и цялостната
ниска част на планината, затворена между селата Българи, Граматиково, Сливарово и
Резово.
Ветрове
Ветровият режим в общината се характеризира с преобладаващи северни ветрове. В
крайбрежните части, от ноември до март, духат северните ветрове, от април до август –
източните, а през септември и октомври – североизточните. Бризовата циркулация през
летните месеци е основна причина за по-голямата честота на източните ветрове през
лятото. Вътрешността на общината се характеризира с по-голямо разнообразие на
месечната посока на преобладаващия вятър. Там северните ветрове преобладават през
януари, февруари, март и октомври. Средната годишна скорост на вятъра в Царево е 2.7
м/сек, а в Резово – 3.9 м/сек, като за Резово най-силен е февруарският вятър – 5.4 м/сек, а
за Царево през март – 3.2 м/сек.
В биоклиматично отношение община Царево има значителни ресурси за климатолечение.
Лечебните качества на климата в крайбрежния район в съчетание с плажовете и морето са
причина за обявяването на Ахтопол за климатичен морски курорт от национално значение,
а Синеморец – за климатичен морски курорт от местно значение.
Почви
Почвената покривка е тясно свързана с естеството на геоложката основа, с особеностите на
релефа, с характера на климатичните условия, спецификата на растителността и
стопанската дейност на човека. Преобладаващите почвени типове на територията на
община Царево и частта на Странджа, включена в тази територия са: алувиално ливадни,
жълтоземи, червеноземи и планосоли.
Алувиално ливадните почви са разположени в най-ниските, сравнително недобре
дренирани, наносни терени по поречието на река Велека (селата Кости, Бродилово,
Синеморец). Това са млади почви, които се образуват от съвременните речни наноси.
Решаващо значение при формирането им оказват повишеното ниво (от 1 до 3 см
дълбочина) на почвените води, както и различното им обрасване с растителност.
Характеризират се със следните общи особености: формират се винаги на заливната и
първата надзаливна тереса на реките; подложени са на периодично (може да не е
ежегодно) заливане и натлачване на нови наноси; при естествени условия върху тях расте
водолюбива растителност – дървесна (елша, върба, топола, бряст, полски ясен) и тревноливадна (власатка и др.). Поради периодичното отлагане на нови материали наносните
почви имат само един слабо или по-добре изразен хумусен хоризонт, под който в
дълбочина се редуват различни по песъчливост и химичен състав пластове наслоявания на
речните наноси.
Жълтоземи (Alisols). Жълтоземите представляват охристожълти и сивожълти кисели
почви с високо съдържание на обменен алуминий, откъдето идва и международното им име
алисоли. Те са уникални за Европа и България. Разпространени са само в Странджа и по
долините на реките Велека и Резовска. Върху тях са развити широколистни колхидскопонтийски гори, представени от източен горун и благун, с характерен подлес от
вечнозелената странджанска зеленика. Тези почви са сенчести и са почти без тревна
покривка. Дълбочината на почвеният им профил варира от 50 – 60 до 80 см, а на хумусния
– 15 – 25 см.
Червеноземи (Nitisols). Към червеноземите се отнасят досегашните Тера роса. Подобно
на жълтоземите те са разпространени само в Странджа. Уникални са не само за България,
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но и за Балканския полуостров и цяла Европа с многобройни реликтни и южноевксински
флористични видове (флора от ендемични понтийски видове), както и със специфичното си
изветряне и развитие на елементарни вътрепочвени процеси – алитизация, феритизация и
рубефикация. Образуват се под влиянието на субтропичен (средиземноморски) по-влажен
климат с годишна сума на валежите 700 – 800 мм и зимен максимум, без трайна снежна
покривка, топло и сухо лято. Почвеният профил е с дълбочина от 50 – 75 до 110 см. Найхарактерната им особеност е яркочервеният цвят на хоризонт В, който е изпъстрен от
охристо-жълти, зеленикави, черно-кафяви и синкави петна и жилки.
Планосоли(Planosols). Към този почвен тип се отнасят старите псевдоподзолисти
светлосиви горски почви; оподзолени канелени горски; канелено-псевдоподзолисти почви.
Името им произлиза от латинската дума planus – равен, хоризонтален. Това са почви с
елувиален Е-хоризонт и водонепроницаем глинест Вt-хоризонт под него. Всяка година
планосолите изпитват периодично повърхностно преовлажнение от задържане на валежни
води в пониженията и съответно силно изсушаване през сухия период. В практиката са
известни с името “повърхностно преовлажнени почви”. Преовлажението протича в найактивните (повърхностни) почвени хоризонти и предизвиква интензивни изменения в
окислително-редукционните условия, интензифицира микробиологичната дейност и
появата на желязно-манганови хидрооксиди в елувиалния хоризонт и сиви и ръждиви
петна в слабопропусквливия глинест хоризонт.
Планосолите са разпространени са под формата на по-големи и компактни или по-малки
ареали предимно на заравнени или слабо наклонени терени (наклони от 1 до 3%). В Южна
България са застъпени широко в Странджа, Сакар, Дервентските възвишения и др. Освен
климата и растителността, върху образуването на планосолите, влияние оказват и
почвообразуващите материали (елувий), както и преотложените плиоценски и
старокватернерни седименти на киселите скали (гранити, пясъчници, гранитогнайси).
Община Царево попада в област, която се характеризира с относително по-малък дял на
земеделските площи. Земеделски територии, с който общината разполага, се равняват на
76177,30 дка, което представлява 18,27% от общата територия. В сравнение с дела на
земеделските територии на Бургаска област – 57,3%, Черноморското крайбрежие – 53,4%
и Южното Черноморие – 43,0%, този дял е незначителен и сам по себе си говори за
възможностите на територията да поеме земеделски функции. Същевременно
обезпечеността на жител със земеделска земя е сравнително добра и се равнява на
средното за страната – около 10 дка/жит. С най-висок относителен дял на земеделските
територии са предимно крайбрежните селища, чиито землища са с преобладаващо
равнинен характер на терена. Такива са Лозенец – 56,2%, Царево – 31,3%, Варвара –
37,9% и Ахтопол – 87,1%.
Таблица 1. Баланс на територията на община Царево по предназначение
Вид територия по основно
Имоти брой
Площ ( в дка )
Дял (%)
предназначение
Територии на селското стопанство
12635
76177.30
18.27
Територии на горското стопанство

1949

326302.16

78.24

Урбанизирани територии в т.ч. селища

7246

9817.82

2.35

Водни площи и течения

151

1731.48

0.42

Добив на полезни изкопаеми

1

126.26

0.03

Транспортни територии

214

1588.00

0.38

Ресурси за възстановителни мероприятия

135

1288.49

0.31

ОБЩО
22331
417031,51
Източник: Общинска служба по земеделие и храни, данни 2013 г.

100.000

С най-нисък относителен дял на земеделските територии се характеризират селата от
вътрешността на общината, разположени на хълмист терен с преобладаващ горски фонд,
като Кондолово – 7,4% и Кости – 10,9%. Относителният дял за земеделските земи за
останалите населени места варира между 10,4% и 19,3%.
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Ерозионни процеси
В Бургаски регион почвите са подложени на деградация вследствие глобалната промяна на
климата, повишаване на температурата и засушаване. Ерозията на почвата е един от найинтензивният и широко разпространен деградационен процес. На този етап на територията
на Община Царево няма данни за ерозионни процеси, както и загуба на територии в
следствие на брегова ерозия. За предходната година не са извършвани брегоукрепителни
мероприятия.
Замърсени територии
На територията на Община Царево съществува депо за строителни отпадъци, находящо се в
землището на с. Изгрев, м-ст ,,Рогачка”, което е отредено със Заповед на Кмета на
Общината от 2002г.
В землището на гр. Ахтопол, м-ст ,,Бурнолови каби” има депо за неопасни отпадъци, чиято
експлоатация е спряна със Заповед на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите от 2009г. Депото попада на територията на Държавно горско стопанство –
гр. Царево, отдел 244, подотдел 1. Изготвен е проект за рекултивация, с който общинска
администрация кандидатства за финансиране. Към края на юни е обявена открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на
общинско депо за неопасни отпадъци в град Ахтопол”. Неопасните отпадъци от община
Царево се извозват до Претоварна станция за неопасни отпадъци – гр. Китен, след което се
депонират на РДНО – с. Равадиново, Община Созопол. Всички населени места на
територията на общината са включени в системата за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване. Контейнерите са тип ,,Бобър” – 1.1 куб.м. Дейността по събирането и
транспортирането на неопасни отпадъци се осъществява от Регионално сдружение на
общините Царево, Созопол и Приморско.
По данни на РИОСВ Бургас в общината няма замърсени територии и нерегламентирани
сметища.
Тенденции в промяна на земеползването. Инвестиционна активност
В община Царево има заявен интерес – инвестиционна активност за териториално развитие
на населените места (за увеличение дела на урбанизираните територии ) и/или за
урбанизация на извънселищни територии с оглед развитие на туризма. В крайбрежните
населени места има интерес за промяна на статута на земеделска земя за изграждане на
хотелска и ваканционна база.
Промени в териториите, заети от транспортната инфраструктура, ще произтекат при
реализация на проектни предвиждания, свързани с развитието на екоурбанистичната зона
в ПП „Странджа”.
Води и водни ресурси
Странджанският район е най-водният в цялата Тракийско – Странджанска област.
Формираният тук речен отток има модул от 4 до 15 dm³/s на 1 km², а в най–високите
погранични части на Странджа и над 15 dm³/s. По тези места падат и максималните валежи
за областта – около и над 1000 mm годишно. Режимът, както на валежите, така и на
речния отток е типично средиземноморски – с подчертан превес на зимния отток над
пролетния и ясно изразен февруарски максимум (19 – 22% от годишния оток). За някои
реки максимумът е януарски – като следствие от декемврийския максимум на валежите.
През декември – април са съсредоточени 75 – 80% от целогодишния обем на оттока, а само
през декември – февруари – от 50 до 55% от този обем. Маловодието е продължително,
но най-стабилно е изразено през юли – октомври, като минималният месечен отток е през
август. Въпреки маловодието реките, с малки изключения, не пресъхват, поради
значителното им подхранване с почвени води. Районът има благоприятни условия за
акумулиране на обилни подземни води.
Южнопричерноморската подобласт в хидроложко отношение се отличава с някои
специфични особености, обусловени от орографията и близостта на морето.
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Водният ресурс на община Царево се формира от повърхностно течащите води. Речната
мрежа в общината попада във водностопански район. На територията на общината има 6
водосборни басейна. Три от тях са крайбрежни – Караагач, Лозенец – моста на Велека,
Синеморец и Резово, които имат отток директно в Черно море. Другите три водосборни
басейна са на р. Китенска (р. Узунчаирска, р. Оряшка, р. Трионска, р. Долапдере), на р.
Велека (от с. Кости до устието), на р. Резовска (от резерват “Лопушна” до устието).
Дебитът на трите водосборни реки е със значителна устойчивост през летния минимум
(август – септември). Водните количества на реките Велека и Резовска могат да имат
стопанско значение с високите си питейни качества. Значителният воден ресурс на
реките Резовска и Велека практически не се оползотворява. Няколко стотин милиона куб.
м. чиста питейна вода се излива в морето. Прави впечатление, че двата язовира – на р.
Резовска и р. Потурнашка, са в сравнително засушливия водосборен крайбрежен район –
от н. Караагач до къмпинг “Оазис”. Карстовият характер на планинските образувания
създава условия за множество извори на територията на общината. По значими са около 50
от тях, като повечето са свързани с исторически събития, легенди и предания (Трите хриса,
Буков извор, Габровия извор, Св. Марина, Дядомилушево врисле, Наков кладенец,
Сколчаново кладенче и др.). Като цяло територията на общината е задоволително
оводнявана и отводнявана главно поради релефа.
Хидрографска мрежа
Общината не разполага със значителни водни площи. Общо тези територии са около 0,93%
от общата площ – значително по-нисък дял в сравнение с този за страната – 1,8% и за
Бургаска област – 2,3%. Причина за това е разположението на територията напречно на
водните течения.
Независимо от ниския дял на водните площи те представляват един уникален и
изключително ценен със своята биологична стойност, чистота на водите и ландшафт
туристически ресурс.
Реки
Реките на територията на общината принадлежат към Черноморския водосборен басейн.
Най-важните реки, които минават през тази територия са Велека и Резовска.
Река Велека води началото си от множество карстови извори в близост до гр.Ковчас,
Турция. За този участък на реката е характерна висока залесеност и липса на значителни
корекции. В България р.Велека развива речната си мрежа между Граничния рид (Резовски
рид) на юг и рида Босна на север. Надлъжният наклон на реката се изменя от 33% в
горното и течение до 0.55% при устието на реката. В горното си течение речната долина е
тясна и дълбока и почти изцяло залесена. Приемайки по-големите си притоци – реките
Младежка (Каръмлък) и Мечи дол (Айдере), р. Велека сменя облика си. Освен промяната на
наклона, се изменя и характерът на речния бряг – наклонът на брега спада от 50% над
с.Звездец до 20% при р.Колибарски дол и продължава да намалява към устието на реката.
Появяват се живописни меандри и речната долина се разширява. Към с.Бродилово тя
достига 1200 м. Променя се дълбочината на реката, която към горното течение е едва 0.81.0 м, а при устието и достига 7-8 м. Ширината на коритото и също се изменя – от 20 м в
горното течение до 80 м при вливането на Младежка, като достига при устието и 150 м при
средна водност. В устиевата си част речната долина има широка коритообразна форма с
ниски склонове и представлява типичен лиман. Реката е плавателна на около 7 километра
от устието до местността Царското кладенче.
Река Велека се отличава с най-добре развита от всички странджански реки приточна
система. Левите притоци са повече на брой и по-многоводни от десните. Те се спускат по
южния склон на рида Босна. По-важни леви притоци са реките Младежка, Дяволски дол,
Стръмница, Еленица и Трашка, повечето от които извират от рида Босна. Най-дълга е
Младежка река (30.4 км, с водосборна площ 232.2 км 2). Някои от по-малките притоци на
Велека пресъхват при сухи години през летния период поради интензивно изпарение и
инфилтрация.
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Десните притоци извират от билото на Резовски рид и всичат своите долини в неговите
северни склонове. По-значителни от тях са реките Мечи дол (Айдере), Катун, Язменски
дол, Лигурски дол и Колибарски дол. Най-дълга е р.Мечи дол (25.3 км, с водосборна площ
95.1 км2).
Дължината на р.Велека е 147 км, а водосборната площ на реката на българска територия е
994.8 км2. Басейнът има изтеглена в посока запад – изток продълговата форма, която
благоприятства бързото оттичане на валежите и формиране на големи по обем високи
вълни в оттока. Поречието на р. Велека има малка средна надморска височина — 311 м.
По-значителната част на водосбора е с надморска височина от 300 до 600 м.
Резовска река, известна в Турция под името Паспалдереси, извираща източно от гр.
Ковчас. След с.Паспала, Турция, е гранична река между България и Турция. Тече главно на
изток в дълбока долина и се влива в Черно море чрез лиман. В средното и долното и
течение са образувани редица меандри. Долинните склонове на Резовска река са обрасли с
дъбови гори. Дължината ѝ е 112 км със 738 км2 водосборна площ, от които 183.4 км2 в
българска територия. Най-големият ѝ приток е р.Велика (в Турция). По-важни притоци на
р.Резовска в българска територия са р. Делийска и р. Дълбокия дол. През 80-те години е
извършена корекция при устието на реката поради спорове за шелфовата зона с турската
страна. В хидроложки и хидрографски аспект Резовска река, като гранична зона, е слабо
изучена.
Оттокът на реките се формира от дъждовни, снежни и подземни води, като преобладава
дъждовното подхранване. За подземното подхранване на речната мрежа с най-голямо
значение са карстовите води, които се дренират чрез множество карстови извори.
Оттокообразуващите фактори за Велека са относително благоприятни. Висок модул на
оттока – над 5 л/сек/км2 се наблюдава почти в целия водосбор на реката над с.Кости. В
горното и течение на реката той нараства до 15-20 л/сек/км2 – стойност, характерна само
за високите планини в България. Периодът на пълноводие започва от началото на януари и
свършва в края на април, следван от период на пролетно понижаване на стойностите на
оттока през май и юни. Периодът на маловодие започва в началото на юли и продължава
до края на септември. От началото на октомври до края на годината започва период на
есенно повишаване на оттока, вследствие увеличаването на валежите и намаляване на
изпарението. Максимумът на речния отток на р.Велека се проявява през февруари, а
минимумът през септември. През зимните месеци – октомври, януари и февруари –
преминават 70% от годишната водна маса. Годишният отток на Велека варира от 323.5
млн. м3 в средновлажна година до 195 млн.м3 в суха година.
Режимът на речния отток в Резовска река е сходен с този на р.Велека. В резултат на
генерирани месечни стойности на речния отток е установено, че периодът на пълноводие
обхваща месеците януари – април, когато минават 64% от годишния отток. По време на
маловодието, настъпващо през юли – септември, минават едва 6% от годишния обем на
оттока.
Черно море
Основното стопанско значение за община Царево е излазът ѝ на Черно море. По-голямата
част от водата на българското Черноморие е с отлични качества и покрива всички
европейски изисквания. Чистотата на водата се определя от комплекс от изследвания,
които се правят по предварително изготвен график. Само в Южното Черноморие има 47
пункта, които се проверяват поне два пъти месечно. В Бургаска област най-чисти са
плажовете на юг от Созопол. Повече замърсяване има край пристанищата.
Напоителни системи
На територията на общината е функционирала изкуствено създадена система за напояване.
Днес тя е неизползваема, разграбена и в голямата си част унищожена. Напоителни системи
са функционирали на територията на землищата Царево, Ахтопол, Синеморец, Бродилово и
Лозенец.
Подземни води: Странджанският хидрогеоложки район е обособен в най-източни дялове
на Централната Странджанска антиклинала. В строежа му вземат участие предимно
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седиментни, метаморфни и магмени скали с мезозойска и предпалеозойска възраст. По
цялата дължина на района са отложени алувиалните наноси на река Велека.
Хидрогеоложкият облик на района се определя от широкото разпространение на
карстовите и пукнатинно-карстовите подземни води. Поровите подземни води имат
ограничено разпространение само в терасата на р.Велека.
Сумарна оценка на ресурсите на подземни води и площно им разпространение, показва, че
слабо водоносните хоризонти, които представляват локален интерес, заемат около 2600
km2 или около 37% от цялата площ на област Бургас. Средният модул на
експлоатационните ресурси на тези райони е 0,25 dm 3/s/km2. Съсредоточени са в
Бургаския район и по-малко в района на Странджа. На площ около 3400 km2 или на 48% от
територията на областта са разпространени практически безводни формации – главно
вулканогенни, плутонични и високометаморфни скали. Като практически безводни райони
се очертават тези по Южното Черноморие (на юг от Бургас) и южните части на Странджа.
Язовири:
Община Царево притежава 1 язовир и 1 микроязовир – публична общинска собственост.
Съгласно Закона за общинската собственост след проведени търгове, язовирите са
отдадени под наем. Имот №000111, за който е съставен акт за публична общинска
собственост №98/12.02.2004 год., съставляващи един язовир с обща площ от 145,086 дка.
ведно със завирения обем вода, е предаден на язовирните езера.
Таблица 2. Язовири-публична общинска собственост
№
Микроязовир
Залята
Имот №
Предназначение
по
площ
ред
(дка)
1
Лозенец
26,876
000345
-

отдаден под наем

2

Лозенец

15,528

000233

-

отдаден под наем

3

Царево

93,200

000022

-

отдаден под наем

4

Велика

36,358

000112

-

отдаден под наем

Забележка

На територията на общината няма формирани водни сдружения, съгласно Закона за
сдружения за напояване.
Въздух:
Атмосферният въздух в района е натоварен предимно с въглероден двуокис, особено
през зимния период. Източник на замърсяването е изгарянето на отоплителни материали в
бита. Качеството на атмосферния въздух е сравнително добро, което се дължи на слабо
развитата промишленост в общината. Общината е отдалечена от промишлен център Бургас
и нефтопреработвателното предприятие “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.
Замърсяването от автомобилния трафик има значение за населените места по
крайбрежието, през които преминават второкласен път – ІІ-99 Бургас – Царево – Малко
Търново и третокласен път III-9901 Царево – Ахтопол – Резово. През летния сезон
трафикът по тези пътища се увеличава и това води до отделянето на въглероден окис,
въглероден двуокис и фини прахови частици, които са основните замърсители. Има
замърсяване, което се дължи на стария автомобилен парк и амортизацията на
автомобилите. В общинския център няма транспорт, който допълнително би замърсявал
въздуха.
Защитени територии и биоразнообразие
Резервати
От резерватите в парк Странджа на територията на община Царево попадат „Силкосия”,
„Тисовица” и „Узунбуджа”.
Резерват „Силкосия” е първият резерват в България, обявен през 1933 год. Намира се на 2
км северно от село Кости и на 1 км източно от с. Българи. В него са установени 260 вида
висши растения. Съхранява най-типичните и реликтни гори от бук и дъб с подлес от
вечнозелени храсти – странджанска зеленика, лавровишня, джел, странджанско бясно
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дърво. Средната възраст на дърветата е 120 – 130 години, а в отделни случаи – и над 200
години. По южните му склонове на по-бедни почви се срещат и гори с пирен.
Изключително разнообразна е орнитофауната. Типични за резервата са сойката, авлигата,
южният славей, малкото черноглаво и голямото белогушо коприварче, различни видове
кълвачи и грабливи птици. Посещенията в него с туристическа цел са разрешени само по
маркираната туристическа пътека с придружител – инспектора-охранител на резервата.
„Тисовица” е обявен за резерват 16.02.1990 г. Площта на резервата е 749.3 ха. Разположен
в в района на селата Българи и Кондолово. Обявен е с цел запазване на естествени горски
екосистеми от благун, източен горун, източен бук и зеленика, както и местообитания на
редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове
Резервата „Узунбуджак” се разполага изцяло зад граничното съоръжение, на границата с
Турция. В него са едни от най-старите буково-дъбови гори на Странджа. В резервата
особено характерни са горите с вечнозелен подлес от странджанска зеленика.
Често срещани редки и защитени видове тук са лавровишнята, колхидският джел,
червената пираканта, странджанската боровинка, едроцветната звъника, дилянката,
волският език и др. Тук се намират най-големите, строго защитени площи в парка на
хабитатите: източнобукова и източногорунова гора със зеленика, източногорунова гора с
чашковидна звъника, както и образци от други приоритетни хабитати. Меандриращата река
Резовска образува южната граница на комплекса и го обогатява с няколко приоритетни
видове риби, блатни костенурки, и представлява един от трите на-важни за видрата речни
участъци.
От влечугите се срещат почти всички видове, характерни за Странджа, включително
жълтокоремник, балкански гекон, вдлъбнаточел и леопардов смок. Територията е една от
трите най-важни за вълка, дивата котка, златката, белогърбия и черния кълвач, малкия
креслив орел и други приоритетни видове. В комплекса попада и една от най-важните
прилепски пещери в парка.
Територии с комплексно ресурсно значение
Защитени природни обекти
На територията на община Царево няма защитени природни обекти, но съществуващите
общо 7 такива на територията на парк Странджа, представляват интерес за туризма. В
границите на парка попадат защитена зона Странджа BG 0001007 по Директива
92/43/ЕЕСза Местообитанията и защитена зона Странджа BG 0002040 по Директива
79/409/ЕЕС за птиците. Посещението на защитените природни обекти може да бъде част от
обща туристическа програма не само за тази осъществявана от администрацията на парк
Странджа, но и от програма над общинско ниво.
Отделни природни забележителности
За Странджа са характерни единични автохтонни дървета (солутери), които имат специален
статут и защита. Ресурси от този вид и други подобни са:








Синя хвойна – Обявена със Заповед № 1427/13.05.1974 г. на МГОПС. Обхваща площ
от 2,0 ха в местността Градището край гр. Малко Търново, в която е единственото
находище на синя хвойна в най-високата част на българска Странджа.
Природна забележителност „Братанова пещера”;
Природна забележителност „Пещери и извори на р. Младежка”;
Природна забележителност „Махарата”;
Природна забележителност „Попова скала” – попада в част от землището на с.
Фазаново, с площ 30.8 ха, обявена със Заповед 4051/29.12.1973г., с цел запазване
на забележителни геоложки обекти;
Природна забележителност „Пещера Еленина дупка”;
Природна забележителност „Странджански дъб – местност Св. Илия” е разположена
на около 1 км западно от с. Кости. Обявена е с цел опазване на находище на
странджански дъб-лъжник. Представлява група от 14 дъба, заобикалящи параклиса.
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„Каменска бърчина” – намира се на около 6,5 км североизточно от Малко Търново, в
близост до пътя за Царево. Обявена е през 1981 година с цел опазване на
забележителни скални образувания. Представлява древно тракийско светилище,
където преди 2500 години траките посрещали изгрева на Бога Слънце и
изпълнявали своите ритуали.
Природна забележителност „Находище на каспийска блатна костенурка – местност
Наково кладенче” – намира се в северна посока непосредствено до гр. Ахтопол и е
обявена с цел опазване на находище на каспийска и обикновена блатна костенурка.
И двата вида са строго защитени в България и Европа. На територията на Парка,
освен в местност „Наково кладенче”, те се срещат в реките Велека и Резовска, както
и в някои от малките рекички в крайбрежната част.
Природна забележителност „Тракийско скално светилище Камъка”. Обявена със
Заповед №206/23.03.1981 г. на КОПС. Обхваща площ от 0,2 ха. Намира се на 10 км.
от града, край пътя Малко Търново – Граматиково в м. Каменска бърчина.
Представлява комплекс от интересни скални образувания на редки за Странджа
конгломератни скали, използван е в древността за тракийско светилище.

На територията на община Царево попадат защитените местности:







“Устие на р. Велека”, която обхваща част от землището на гр. Ахтопол и селата
Синеморец и Бродилово, с площ 1511.2 ха и ЗМ „Силистар”, която обхваща част от
землището на с. Резово, с площ 773.3 ха, обявени със Заповед 608/01.09.1992 г. от
Министъра на околната среда и водите и Заповед РД-207/11.06.1999 г. за промяна в
режима на дейностите. Създадени са с цел: Запазване на характерен ландшафт на
крайбрежната зона, скални образувания, фиорди; Опазване на специфична
ксеротермна растителност и богат животински свят.
“Марина река”, обхваща част от землището на с. Кости, с площ 47.3 ха, обявена със
Заповед 332/16.05.1991 г., с цел опазване на естествени горски съобщества от
благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска
боровинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и
животински видове.
“Кълката”, обхваща част от землището на с. Кости, с площ 18.9 ха, обявена със
Заповед 25/09.01.1989 г., с цел опазване на гнездово находище на двойка бухали.
“Естествено находище на пирен”, заема част от землището на с. Кости, с площ 223.9
ха, обявена със Заповед 147/20.03.2006г.

Гори
Общата площ на горския фонд в община Царево възлиза на 407 620 дка, което е 79,41% от
територията ѝ. Той се стопанисва от две държавни лесничейства (ДЛ) – в гр. Царево и с.
Кости и отделно структурно звено за управлението на природен парк “Странджа” със
седалище в гр. Малко Търново. Добивът на дървесина има промишлено значение като
трябва да се търси баланс между рекреационните и стопански функции на горите.
Горите имат високи експлоатационни качества. Горите в Странджа са остатък от
терциерната растителност, съхранила се поради отдалечеността и от кватернерните
заледявания, меката зима, високите валежи и въздушна влажност. За странджанските гори
е характерна инверсията, при която мезофилните букови гори с подлес от зеленика заемат
долинните части на склоновете, а дъбовите гори се простират над тях. В сравнение с
растителността в Колхида и Закавказието съставът на терциерните реликтни видове в
растителността на Странджа е силно обеднен. Това е характерно най-вече по
странджанското крайбрежие, включено в Черноморския ботанико-географски окръг, както
и в най-западните части на парка, попадащи в район Факия. В тези райони найразпространени са церово-благуновите, а след тях – дъбово-габъровите гори, определени
като ―субевксински хабитати.
Чувствително присъствие имат съобществата от средиземноморски и субсредиземноморски
тип: термофилни дъбови гори с подлес от вечнозелени склерофилни храсти, като пирена
(Erica arborea), залиста (Ruscus aculeatus) или тревна покривка от чашковидна звъника
(Hypericum calycinum), както и храсталаците от грипа (Phillyrea Latifolia), памуклийка
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(Cistus incanus), тамянка (Cistus salvifolius), пирен и др. Силно вторично разпространение,
дължащо се на антропогенния фактор, имат храсталаците от келяв габър (Carpinus
orientalis). Ксеротермните тревни съобщества, заемащи обширни площи по крайбрежието и
в западната част на парка, спадат към производната растителност, тъй като са се
формирали на мястото на унищожени в миналото от човека гори. Най-широко са
разпространени съобществата на садината (Chrysopogon Gryllus), на белизмата
(Dichanthium Ischaemum) и на луковичната ливадина (Poa Bulbosa). По крайбрежните
пясъци е развита псамофитна растителност, а покрай реките – гори от черна елша (Alnus
glutinosa) и върби (Salix alba, S. fragilis), лонгози, крайречни ливади и др.
Дървесните видове в горите на парка, посочени при изготвянето на стопанските планове,
са 47. От тях 19 вида са неместни, интродуцирани в парка чрез горски култури, 17
предимно върху малки площи, от които иглолистните са 10 вида. По последни данни
местните горски дървесни и храстови видове са общо 113.
Горите в парка са преимуществено широколистни – 92%, от които по-малко от 1% са от
неместни дървесни видове – тополи, акация, кестен, червен дъб, корков дъб.
Иглолистните видове, внесени в горски култури след 1950 г., заемат около 8% от горите и
в тях преобладава черният бор. Залесяването е още с морски бор, бял бор, дуглазка ела,
веймутов бор, кедри, смърч и др.
В разпределението на растителността и на основните лесообразуватели в парк Странджа
съществуват различия както в хоризонтална посока, с отдалечаване от морското
крайбрежие, така и във вертикална посока с увеличаване на надморската височина към
главното било на планината.
На територията на общината се очертават два локалитета с различни почвено-климатични
особености и различия в доминиращата растителност и основни лесообразуватели:



крайбрежен район – ДГС ― Царево, който се ограничава от разпространението на
източния бук, основни лесообразуватели са благуна (38%) и горуна (40%) с участие
и на цер, космат дъб и келяв габър.
нискохълмист район – ДГС ― Кости е зоната на разпространение на странджанската
зеленика, преобладават източният горун (36%) и източният бук (30%). Тук благунът
заема 19%, а церът – 3%.;

Характерните за облика на горите в Странджа вечнозелени и листопадни южноевксински и
средиземноморски храсти – странджанска зеленика, лавровишня, кавказка боровинка,
колхидски джел, калуна, чашковидна звъника, пухесто горянче, пирен, грипа и др. – се
срещат на около 15000 хa горска площ.
Възрастта на горите в Странджа варира от 20 до 140 години.
Извън зоните за промишлен дърводобив, горите попадащи в парк Странджа са защитени.
Горските ресурси в общината се стопанисват от държавни лесничейства в Царево и Кости.
Държавно лесничейство Царево – разполага с гори с обща площ 291 880 дка, предимно
широколистни. Иглолистните гори заемат площ 26 390 дка и са създадени на голини или
при извършване на реконструкции.
Основна дейност на горското стопанство е добивът на дървесина, в която основен дял
заема добивът на средноразмерна широколистна дървесина.
Паралелни дейности са ловът и риболовът. Повече от половината от територията на ДЛ
Царево са ловни площи, характеризиращи се с добри запаси от благороден елен, дива
свиня и сърна и прелетен дивеч (предимно бекас) – един сериозен резерв за развитие на
ловен туризъм.
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Фигура 2. Разпределение на горите по възраст.
Странични ползвания са и пашата на добитъка – предвидена само в горите със стопанско
предназначение; билкосъбирането и гъбарството, които остават недоразвити за момента.
Държавно лесничейство Кости. Горите на територията на лесничейството са предимно
широколистни, високостеблени и заемат до 90% от залесената площ. Останалите са
иглолистни и са създадени изкуствено.
Издънковите гори са съсредоточени в компактен масив на север от р. Велека и над с. Кости
и са представени главно от зимен дъб, благун и цер като се срещат и източен бук, габър и
подлес от келяв габър и мъждрян.
Иглолистните култури са неравномерно разпръснати по цялата площ на лесничейството.
Част от тях са създадени с опитна цел или изпълняват противоерозионни, естетически и
ландшафтни функции.
Основна дейност е добивът на дървесина предимно от широколистни високостеблени гори.
В тази връзка се работи по подмяна на издънковите гори, които служат главно като дърва
за огрев, отново в семенни.
Като второстепенни източници на приходи за лесничейството се явяват пашата,
предпоставка за развитие на пасищно и полупасищно животновъдство и ловно-стопанската
дейност. ДЛ “Кости” разполага с над 80 хил дка ловни площи, със запас от сърна, дивата
свиня, от птиците – яребица, кълвач, кос, дрозд, гълъб, авлига.
Гъби
В горите се срещат 61 вида и 1 вариетет. С няколко изключения те принадлежат към клас
Basidiomycetes. Ценните ядливи гъби са 20 вида. От тях широко разпространени са 14
вида. Останалите видове са предимно с по 1 находище от малкото проучени места – главно
около селищата Малко Търново, Ахтопол, Варвара, Близнак и Бродилово, както и в резерват ―Силкосия (4 вида). Най-много видове – 21, са установени около с. Кости.
От разпространените гъби застрашени или редки в Европа са 13 вида. От тях в България 3
се считат за уязвими и 3 за редки видове. Редки са и защитените видове по Бернската
конвенция – гъбата булка (Amanita caesarea), бронзовата и царската манатарка
(Boletus aereus, B. regius).
Мъхове
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В Странджа са установени 74 вида мъхове. От тях 59 вида принадлежат към клас листнати
мъхове (Bryopsida) и 15 вида – към клас чернодробни мъхове (Marchantiopsida).
Мъховете са събирани от околностите на Малко Търново, Сливарово, Кости, Граматиково и
Бродилово, но само някои от находищата са локализирани. Преобладават почвените
мъхове в открити терени, в букови и в дъбови гори. В Червената книга на европейските
мъхове е включен един вид (Metzgeria simplex), а в Списъка на редките и застрашените
мъхове в България – 13 вида. От тях 10 вида имат в Странджа единственото си находище в
страната, а останалите 4 вида – едно от двете си находища.
Растения
В Странджа са известни 1666 вида и 54 подвида папратовидни, хвощообразни и семенни
растения, което съставлява 47.6% от видовия им състав в България. Папратовидните са
представени от 22 вида, а хвощообразните – от 5 вида. Флората в парка се отличава с
големия си брой терциерни реликти – 64 вида. Седем от видовете се срещат в Европа
единствено в Странджа. Някои от тези видове са основни ценообразуватели, като
зелениката и странджанското вълче лико (Daphne Pontica), други са сред видовете с найголямо консервационно значение – кавказката боровинка, лъжникът, колхидският джел,
търиловото великденче (Veronica turrilliana).
Флоро-географският комплекс на Странджа има уникален за Европа характер. Разположена
на биогеографски кръстопът, освен реликтна евксинска флора, планината е приютила
видове от средиземноморската, средноевропейската, балканската, евроазиатската,
понтийско-централноазиатската и атлантическата група флорни елементи. Наймногобройни са субмедитеранските (от средиземноморската група) и средноевропейските
флорни елементи.
Защитените растения са 74 вида, като 5 са строго защитени и по Бернската конвенция.
Популациите на стотици видове имат европейско или световно консервационно значение.
Почти всички консервационно значими видове имат находища в странджанските резервати,
защитени местности и природни забележителности.
Лечебни растения
От флората в Странджа като лечебни растения, по смисъла на ЗЛР, могат да се считат 501
вида, принадлежащи към 94 семейства. Те представляват 37.7% от висшата флора в парка
и 70% от диворастящите лечебните растения в България.
Фауна
Безгръбначна фауна
До момента най добре проучени са 6 групи безгръбначни (паяци Araneae, правокрили
Orthopteroidea, мрежокрили Neuroptera, дневни пеперуди Rhopalocera, двукрили Dipterau
мекотели Mollusca). От тях в парка са установени над 600 вида, като по мнение на експерти
се очаква да бъдат установени двойно повече на брой.
Реликтните видове са 31, а други 19 вида имат в парка реликтови популации. По броя на
терциерните реликти, съставляващи половината от реликтната странджанска фауна, паркът
е най-важната защитена територия в България. Най-много терциерни реликти има
сред мекотелите – 12 вида. В Световния червен списък са записани 16 вида, поне 10 са в
Европейския списък на застрашените безгръбначни, а 32 вида са индикаторни видове по
проекта КОРИНЕ Биотопи. Общо 235 вида са определени като редки и много от тях ще
намерят място в Червения списък на застрашените безгръбначни в България. С
консервационно значение в парка са общо над 400 вида застрашени, редки, ендемични и
реликтни безгръбначни.
Риби
Постоянни обитатели на странджанските реки са 24 вида риби, временни са 13 вида и
случайно срещащи се – 4 вида. Видовете се отнасят към 12 семейства, от които само две са
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представени с повече видове – сем. Шаранови (Cyprinidae) с 13 вида и семейство Попчета
(Gobiidae) с 10 вида. Първично сладководните видове са 16. Броят на реликтните видове
при първично морските е голям – 9 понто-каспийски (шест вида попчета, карагьоз и
резовски харип) и 5 бореални реликта (черноморска пъстърва, змиорка, триигла бодливка,
писия и морска бяла риба) или 34% от видовете в реките на парка. Останалите 11
първично морски риби са атлантико-средиземноморски имигранти в Черно море.
Ендемични видове за Черноморския басейн са 7 вида: лупавецът (Rutilus frisii),
черноивичестата морска игла (Syngnathus abaster), широкоглавото попче (Neogobius
cephalarges), речното попче (N. fluviatilis), стронгилът (N. melanostomus), лихнусът
(Mesogobius batrachocephalus) и малкото плоскоглаво попче (Mesogobius gymnotrachelus).
Мраморното попче (Proterorchinus marmoratus) и морската бяла риба (Stizostedion marinus)
са ендемични за Черноморския и Каспийския басейн. Балканските ендемити са преставени
единствено от малкия щипок (Cobitis peshevi). Резовският карагьоз или харип (Alosa Caspia
Bulgarica) е локализиран единствено по Южното българско крайбрежие. Ендемични за
Черно море са и 7 подвида риби. С 44 процента ендемизъм ихтиофауната на Странджа
превъзхожда многократно всички останали биологични групи.
Според формираните от рибите ценози, река Велека се поделя на 3 зони:




Пъстървово-мряновата зона се простира до водослива на р. Велека с р. Младежка.
Мряново-кефаловата зона се простира от водослива на р. Велека и р. Младежка до
естуара на р. Велека при местността Царското кладенче (под с.Бродилово).
Шарановата зона обхваща лиманната част на р. Велека и тя е най-богатата на
видове и ихтиомаса зона.

Като световно значима е оценена акваторията в парка, обитавана от резовския харип (над
1%) и от малкия морунаш (над 0.01%). Над 5% от националната акватория имат
лупавецът, брияната, малкият речен кефал (Leuciscus Borysthenes) и приморската мряна
(Barbus tauricus).
Предвид консервационна значимост на биотата в прилежащата към парка морска акватория
и връзката и с тази на реките са събрани сведения в ивица с ширина 1 км, където
ихтиофауната и останалата биота са най-разнообразни.
От установените в морето около 70 вида риби, в реките проникват 21 вида -7 вида от
Световния червен списък и 6 вида -от националната Червена книга.
Земноводни и влечуги
В парка са установени 10 вида земноводни и 24 вида влечуги. Те представляват 56% от
амфибийната, съответно 70% от рептилийната фауна на България.Влечугите са
биологичната група в парка с най-значими популации. Със световно значение за
опазването им са популациите на 11 вида и 2 подвида, като тази на тракийската
черноврата стрелушка вероятно съставлява около половината от световната.
Птици
В границите на парка са установени 269 вида птици, което се равнява на две трети от
цялата българска орнитофауна. Гнездящите в парка видове са 133.
Делът на птиците с южен тип на разпространение (медитерански, медитераноуркестански,
палеоксеромонтанен, индо-африкански) надхвърля 20% и е по-голям, отколкото този във
високите планини на страната.
Над Странджа преминава международната прелетна магистрала на птиците – Via
Pontica. Липсата на големи водни площи във вътрешността на планината чувствително
намалява ролята на парка за водолюбивите прелетни птици. В парка гнезди един световно
застрашен вид – ливадният дърдавец. С неблагоприятен статус в Европа са 40 вида
застрашена от изчезване, които обитават защитената територия на Странджа.
Бозайници
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В границите на парка се размножават 68% от всички видове сухоземни бозайници на
България и 43% от автохтонните видове от този клас в Европа. Относително най-голямо
видово разнообразие имат прилепите и групата на едрите бозайници. Прилепите са 25
вида, което съставлява 66% от българската и 60% от европейската прилепна фауна.
Едрите бозайници (хищници и копитни) са представени от 14 вида и съставляват 64% от
автохтонния видов състав на групата в Европа.
2.2. Историческа характеристика и културно наследство
Елементите на културното наследство са териториите с културно-исторически обекти и
ценности, определени съгласно Закона за културното наследство – наземни, подземни и
подводни археологически обекти и резервати, исторически, етнографски и архитектурни
комплекси, образците на парковото изкуство и ландшафтната архитектура, индустриалното
наследство в т.ч. културните коридори и територии със съчетание на културно и природно
наследство.
Хилядолетната човешка цивилизация по тези земи е оставила тук множество оригинални
културни паметници: долмени, тракийски светилища и жертвеници, надгробни могили и
могилни некрополи, множество параклиси и свещени извори /аязми/.
Интерес представляват и специфичната странджанска архитектура, запазена в селата
Кости, Българи, Кондолово и други селища в общината. Богатият песенен фолклор,
самобитните обреди и обичаи на местното население са съхранили в себе си езически
елементи от най-дълбока древност, като нестинарския обред игра върху жарава в селата
Българи и Бродилово.
Община Царево е богата на паметници на културата, някои от които са с регионално и
национално значение – античните “Ахтополска стена” и Гръцко училище в гр.Ахтопол,
църквите “Св. Успение Богородично”- гр.Царево, “Св.Св. Кирил и Методий” в с. Кости, “Св.
Пантелеймон” в с. Бродилово, останки от мегалитната култура на траките и др. Eдинствено
в полите на Странджа, в с.Българи са запазени корените на уникални езически обичаи,
слели се във времето с православните традиции – Нестинарските игри върху огън в чест на
“Св.Св. Константин и Елена”.
Влиянията на множество култури и фолклорни традиции избликват днес в темпераментните
народни танци и музика, в живописните народни носии и своеобразни обичаи, вплитат се в
една неповторима съвременна архитектура на малките населени места по Черноморското
крайбрежие.
2.2.1. Недвижими културни ценности – архиелогически обекти.
Територията на община Царево е наситена с културни ценности датирани от Праисторията,
Античността и Средновековието. Значителна част от тях са разположени извън границите
на населените места. В обхвата на извънселищата територия най-значими са
археологическите обекти край Бродилово, Синеморец и храма „Св. Успение Богородично”,
кв. Василико, гр. Царево, които имат голям научен и туристически потенциал
Таблица 3. Недвижими културни ценности
Землище
Културна ценност
на населено място
Тракийска
гробница
село Бродилово
полуцилиндричносводесто покритие
Българска Странджа

Описание
с
в

Гробницата е принадлежала на богат и
влиятелен династ или пара династ,
управлявал част от Източна Тракия.
Вероятно владетелят е контролирал добива
на медна руда в Странджа.Гробницата е
изградена от бял мек варовик (бигур),но е
разрушена от иманяри, или пренесена на
друго място още в античността, каквато е
била практиката по онова време. Част от
гробницата е запазена и там са открити
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амфори, сива тракийска керамика и на
няколко метра от могилата, иззидан гроб от
бял варовик (бигур). Находката се датираот
3-ти в. пр.хр. Самата гробница има две
гробни съоражения.

село Синеморец

Дом на тракийски владетел в м.“Певтич”

Съоръжението и с площ 1,5 декара и е
ограден от крепостни стени с дебелина от
2,4 м. Самата стена е запазена на 1,5 м.
височина. При разкопките е разкрита част
от
охранителната
кула,
която
е
разположена в най-достъпната част на
обекта. Във вътрешността на обекта са
били разположени жилищните и стопански
постройки. В тях се откриха найинтересните
археологически
находки.
Много керамични съдове местна изработка
и голямо количество вносна гръцка
керамика – амфори, лекит, кантроси,
мегарски чаши и др. Сред най-интересните
находки от обекта са меч тип-махайра и
един
меч
тип-ромфея
(характерен
тракийски меч използван в периода 3-ти 1-ви в.пр.хр.

Дворец на тракийски владетел

Дворецът е издигнат през втората четвърт
на ІІІ в.пр.Хр. и е бил опожарен в края на
ІІІ в. - самото начало на ІІ в.пр.Хр.
Откритите материали – керамични съдове,
амфорна тара, теракоти и др. говорят за
много
силни
връзки
на
местната
аристокрация
с
центрове
от
Средиземноморието каквито са Кос, Тасос
и Родос. Обектът се свързва с конкретна
личност, а именно с тракийския династ на
име Кортодзунтос, което го прави
уникален. Кортодзунтос е бил могъщ
местен владетел, който е контролирал
добива и преработката на руда и дървесина
във вътрешността на тази част на Странджа
в периода от началото до средата на ІІІ
в.пр.Хр. Той е и човекът, поръчал златните
накити на съпругата си, които станаха
известни в цял свят под името
“Съкровището от Синеморец”. Тези накити
се нареждат сред най-изящните образи на
античното ювелирство в света.

Елинистически гроб

На обекта е проучена южната и част
западната крепостна стена. Тя е изградена
от ломени камъни и дебелината ѝ е около
1,40 м. В основата (субструкцията)
камъните са с най-големи размери,
специално подбирани и обработени чрез
рустициране. Пред най-уязвимата част на
стената е издигната кула, стените на която
са изградени по аналогичен начин. Кулата
освен, че е имала отбранителна цел, е
използвана
и
за
съхраняване
на
селскостопанска продукция. От запад,
крепостната стена е покрита с керемиди и е
имало изнесен напред навес, под който в
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питоси са се складирали различни
продукти. На това място са разкрити и две
пещи за изработване на керамика.
Съкровище
монети

град Царево

от

късноелинистически

На 27 септември 2012 г. е открито
сензационно монетно съкровище. То е
открито в близост до външните стени на
резиденцията, на малка дълбочина, укрито
в гърне с оловна тапа. Една изключитално
ценна, огромна монетна находка, от
късноелинистически монети – тетрадрахми.
Обстоятелството, че съкровището се състои
от монети, сечени от двете страни на
Пропонтида, придава на тази находка
истински морски характер. Тя ще обогати
българската наука за нашата морска
древност.

Археологическо проучване в района на
храма „Св. Успение Богородично”, кв.
Василико.

Проучванетопроведено през 2012 г. по
програма „Виа Понтика” на МС на Р.
България. Архологическото проучване в
района на храмапоказа, че е съществувал
комплекс от култови ями още от
елинистическата
епоха,
селище
от
ранновизантийската епоха и средновековен
храм от X-XI в., който е възможно да е
просъществувал до нач. на XIX в.
Предполага се, че именно този храм се е
наричал „Св. Троица”, според археолога.
През 1810 г. той е преустроен и е получил
името „Св. Успение Богородично”. В
подкрепа на това твърдение са няколкото
мраморни плочи с надписи от XVII-XVIII
в., които са зазидани в пода на сегашния
храм и предстои тяхното изследване.
Самият обект е ескпониран по начин, по
който посетителите могат да разгледат
археологическите струтури, а движимите
находки са изложени в Общински
исторически музей – Царево.

2.2.2. Недвижими културни ценности в населените места:
Град Ахтопол: Ахтопол е най-южният град по Българското Черноморие. Името на града се
свързва с легендата за богинята на любовта Агата, която се отбивала тук, за да си почива
от своите божествени задължения. Затова мястото било наречено Агатопол – град на
любовта.
В акваторията на удобния му залив са открити каменни (от тракийската древност и
датирани от началото на І-вото хилядолетие пр. Хр.), оловни (от периода на
древногръцката колонизация) и железни (от римската епоха и Средновековието) котви.
Късноантичният, а по-късно и средновековния град се е намирал на най-високото място на
полуострова, където и до днес са запазени части от крепостната стена (на места достигащи
8 м височина и 3,5 м ширина). В Ахтопол е църквата “Възнесение Господне”, изградена в
източната покрайнина на града, на височината до самия морски бряг. Тя е еднокорабна,
иззидана от ломен камък с широки измазани с хоросан фуги. Няма точни сведения за
годината на построяване, освен отбелязаната в олтара дата – 1796.
На брега, близо до рибарския пристан е античната крепостна стена, чиито останки са
запазени до днес. Каменните, оловни и железни котви, открити в Ахтополския залив,
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свидетелстват за активно мореплаване още от времето на траките. Историческите данни
свидетелстват, че през античността тук е функционирала монетарница.
Наричали Ахтопол “Малката Света гора” – заради десетките храмове, издигнати там. През
1918 година обаче, голям пожар изпепелил града. Той погълнал църквите, параклисите,
красивите къщи, дюкяни, работилници и рибарски колиби. От стария Ахтопол останали
само църквата “Възнесение Господне” от 1796 г. и част от манастирската църква “Свети
Яни” (“Свети Иван Предтеча”), чийто най-ранен строителен етап се датира през ХІІ век.
Село Българи: Село Българи се намира в източната част на планината Странджа. На изток
от с. Българи е най-старият български резерват “Силкосия”, а на 7 км североизточно се
намира защитената местност “Марина река”, в миналото част от “Силкосия”. Околността на
село Българи е била обитавана от дълбока древност, за това говорят многобройните следи
от човешка дейност. Тракийски могили има в местността Църквището по пътя за резервата
Силкосия (източно от Българи) и в местностите Ечмите (източно от Българи) и Бялата пръст
(на 3,5 км югозападно от Българи). Голяма могила, наречена „Тумбата”, с диаметър 35 м. се
намира в местността Шумяка (южно от Българи).
Северно от село Българи, в местността “Градището”, се намира тракийската, късноантична
и средновековна крепост “Ургури”. Разположена е на висок хълм със стръмни скатове,
спускащи се към река Караагач. Заграденото пространство заема около 11 дка. Крепостта
има почти правоъгълна форма. Изградена е от недодялани камъни, на места споени с бял
хоросан, а на места без спойка. Около голямата крепост “Ургури” са разположени три помалки укрепления (всяко с площ 1-2 дка): “Мързевско кале” – попадащо в землището на
село Кондолово; другите две калета са разположени над селата Граматиково и Писменово.
От византийския период на крепостта е намиращата се в най-високата ѝ точка,
едноапсидна раннохристиянска базилика. Крепостта е съществувала и през Средновековието. Друга интресна старина в землището на селото се намира в местността “Калдъръма”, запазена е отсечка от древен път с дължина между 50 и 100 м. Направлението е от
морето към Малко Търново.
Днес Българи е единственото нестинарско селище в България. В него се спазва
стародавната дата на изпълнение на целия обряд и танцът в жарава – 3 срещу 4 юни, денят
на Св. Св. Константин и Елена по стар стил. Специалната церемония се изпълнява под
звуците на нестинарска мелодия, изпълнявана на гайда при съпровод на „свещения” тъпан.
В огъня могат да играят само „посветените”. Езическият ритуал, предаван от дълбока
древност, е преплетен с християнството чрез легендата за двамата светци. Пряката
културна приемственост, осъществена в Странджа, е причина този действащ от тракийско
време ритуал да запази основните си черти и до днес. Пряко свързано с нестинарския
ритуал е коначето – храм на нестинарите.
Селската църква “Св. Св. Константин и Елена” се намирав центъра на селото.
Каменната църква е строена през втората половина на ХІХ век. През 1903 г. по време на
Илинденско-Преображенското въстание е опожарена ведно с цялото село. Възстановена е
през 1910 г., днес е паметник на културата.
Село Българи е обградено от параклиси от всички страни, закрилящи сакралното му
пространство. Това са: “Св. Костадин” – на 1 км от селото в западна посока; “Св. Елена” –
подновена столнина в западния край на селото; “Св. Илия” – на 1.5 км източно от Българи;
“Св. Богородица” – на около 3 км северно от селото - един от най-големите параклиси в
Странджа с две аязми. Тук жителите на с. Българи се събират на 28 август, за да отбележат
втория по значимост празник за селото, след нестинарския. Непосредствено до “Св.
Богородица” се намира параклиса “Св. Троица”.
Забележителност както за село Българи, така и за Странджанския край, е частната
етнографска сбирка. Разположена е в стара странджанска къща, собственост на Мара
Шонкова. Запознава с жилищната уредба от края на ХІХ и началото на ХХ век, с бита на
големите селски семейства, традиционното облекло, автентични ръчно изработени тъкани и
много от примитивните сечива, използвани тогава.
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Село Бродилово е сгушено в югоизточното подножие на най-високия крайморски масив
на Странджа – вр. Голяма Папия (502 м.н.в.) – древен вулкан. Близостта му край брод до
р.Велека, дава и самото му име. В околностите на Бродилово има останки от три крепости –
в местностите Певтич, Калето и Плаката, три могилни некропола и следи от
металургична дейност. Югоизточно от селото са руините от стара църква, дала името на
местността Палеокльос (стара църква). През древността и Средновековието връх Голяма
Папия е бил ограден с кале (крепостна стена). Църква “Св. Пантелеймон” е строена през
1911 г. Днес тя е паметник на културата. В момента е затворена поради лошото си
състояние. В нея се намира един от последните резбовани иконостаси в Странджа,
шедьовър на местния резбар, учителя Янис. В околностите на Бродилово са запазени
параклисите: “Св. Пантелеймон” (в северния край на селото); “Св. Богородица” (в гориста
местност на 3 км южно от селото); “Св. Петка” – одърче с аязма, 1 км западно от селото;
“Св. Константин” – столнина на висок хълм в края на Бродилово, в западна посока; “Св.
Яни” – одърче с аязмо в гора, на около 1,5 км от селото в северна посока.
Село Варвара: Разположено е на брега на Черно море в подножието на връх Папия.
Според древна легенда, през античността близкият, населен с гърци, град Агатополис (днес
Ахтопол), често бил нападан и опожаряван от съседното тракийско племе, което било
считано за варварско. Съответно селището им било наречено Варвара. До средата на XIX в.
на мястото, където е разположено днес селото, се е намирал само малък параклис “Св.
Варвара”, почитан от жителите на Царево (тогава Василико), Ахтопол, Кости и Бродилово.
Новото село приема името на светицата-патрон на параклиса.
Село Кондолово: Кондолово е разположено на централното Босненско било, на високо и
огледно място, всред вековни дъбови и букови гори със зеленика. Североизточно от селото,
в м. Влахово, има останки от малка тракийска и късноантична крепост – “Мързовското
кале”, с площ около 1 дка и стена от ломен камък без спойка. Непосредствено до нея се
намират останки от тракийско селище. На отсрещния югоизточен бряг на реката са руините
на друга крепост. В местността Рупите има следи от древна металургична дейност. В
землището на Кондолово са известни 3 могилни некропола (в местностите Писан камък и
Камила) и стар, вероятно римски, път в североизточна посока. Счита се, че първите му
заселници са бежанци от средновековната крепост Урдовиза (дн. Китен); напуснали я
поради непрестанните набези на кавказките пирати (лази) по крайбрежието.
Това е едно от малкото села със запазена типична странджанска архитектура от средата на
ХІХ век. В околностите му са запазени параклисите: “Св. Пантелеймон” – на 1 км северно
от селото; “Св. Константин” – в източния край на селото; “Св. Петка” – най-големият
параклис в Странджа, построен върху основите на древна църква, на 1 км югоизточно от
селото.
Село Кости: Кости е старо село, наследило по-ранно тракийско антично и средновековно
селище. В края на 40-те и началото на 50-те на XX в. селото е крайна гара на
теснолинейката (600 мм) Ахтопол – Бродилово – Кости, превозваща дървен материал до
морския бряг, която е свързвала Кости с Ахтопол. Демонтирана е през 50-те години, тъй
като е била неефективна. Все още се обсъжда възстановяването и най-вече като
туристическа атракция, която ще свързва плажуващите с вътрешността на планината.
В околностите на Кости има следи от металургична дейност. На юг от него се намира голям
могилен некропол, както и няколко самостоятелни тракийски могили. В миналото селото е
една от спирките по пътя Малко Търново – Василико (Царево) – Ахтопол.
В околностите на селото са пръснати много параклиси: „Св. Петка” – одърче с аязма на 1
км северно от селото; „Св. Костадин” – на около 1.5 км западно от селото; „Св. Георги” –
подновен дървен параклис с аязма на 4 км южно от селото, в м. Одерето; „Св. Димитър” – 1
км западно от селото; „Св. Илия” – на около 2 км западно от селото; „Св. Богородица” – на
3 км в югоизточна посока.
На югоизток от Кости, над м. Св. Богородица, се намира най-старият бук в Странджа, на
възраст около 800 г.
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Все още в Кости могат да се видят някои от старите дървени къщи на предишните му
жители, които го правят така привлекателно за туристите. Този стил жилищна архитектура
е познат само в трите гръцки села Кости, Бродилово и днешния Синеморец. Сградите са
просторни, двукатни – отдолу с обор, обковани с груби дъбови дъски, с широки одъри, но
без прозорци, затова са тъмни и нехигиенични. Оскъдното осветление се е осигурявало от
покрива с „подвижна керемида”.
Най-красивата селска църква в Странджа е църквата „Св. св. Кирил и Методий”,
разположена малко встрани от площада. Строена е от майстор Яни през XIX век. Наричала
се е „Св. св. Константин и Елена” до изселването на гърците от селото. Почти разрушена по
време на Преображенското въстание, през 1909 г. е наново възстановена и осветена.
Забележителни в нея са дърворезбования иконостас, дело на един от последните
странджански резбари – Пандил.
Църквата „Св.св. Кирил и Методий” е трикорабна, триабсидна псевдобазилика с притвор,
излизащ в страни от общата ширина на сградата. Дървената камбанария се издига над
южната част на притвора (1918г). Сградата е построена от дялан камък и хоросан. Вътре
централния свод и страничните тавани са дървени. Иконостасът е украсен богато с ажурна,
апликирана върху по-светъл фон резба. Тронът, амвонът и парапетът също са резбовани.
В района около с. Кости има интересни природни дадености и редки растителни видове:
защитена местност „Естествено находище на пирен (Erica arborea)” (22.39 ха), обявена с
цел защита находището на вида. Природна забележителност „Махарата” – 2.0 ха обявена с
цел защита на естествена пещера с множество карстови образувания. Кория от 14 вековни
дъба (лъжник) край параклиса Св. Илия в едноименната местност. Защитена местност
„Кълката” – 18.6 ха обявена с цел защита гнездата на редки нощни грабливи птици –
бухал, горска улулица и др. Защитена местност „Марина река” – 37.0 ха обявена с цел
защита на редки и защитени растителни видове като обикновен тис, кавказки джел,
лечебна лавровишня и др.
Съвсем близо е най-старият български резерват „Силкосия” и резерват „Узунбуджак”
(Лопушна). В тях са намерили защита редки, застрашени от изчезване видове. По-често
срещани са: червена пираканта, обикновена калуна, пирен, понтийско бясно дарво,
лечебна лавровишня, чашковидна звъника, източен лопух, странджанска боровинка,
кавказки джел и др. В р. Велека се срещат 24 вида риби: шаран, каракуда, сом, платика,
распер, мряна, уклей, кротушка, таранка, лупавец, сабица, бабушка, змиорка, балканска
пъстърва и др.
Село Резово: Селото е разположено на висок скалист бряг над Черно море. Названието на
селото се свързва с името на тракийския цар Резос, участник в Троянската война. В
околностите му на много места има следи от металургична дейност. На около 5 км западно
от Резово, в местността „Згуриите”, се намира най-голямото находище от древни шлаки у
нас. Количеството му се изчислява на няколкостотин хиляди тона. В м. Селски дол, на 3-4
км западно от селото, освен рудни разработки има и тракийски могилен некропол. На нос
Кастрич, отстоящ на 3 км северно от Резово, се намират останките на малка крепост с
правоъгълен план (20 на 30 м). Вероятно това е известната средновековна крепост
Кастрицион. В този район има надгробни могили. В миналото селището често е сменяло
местоположението си, заради непрекъснатите нападения от кавказките пирати (лази).
Днешното Резово е заселено в 1903 г. и веднага е построена новата църква “Св. Св.
Константин и Елена”. Това личи от иконата “Всех святих” от късния зограф Г. Поликсоиду,
датирана от 1909 г. След Балканската война в Рeзово идват няколко семейства бежанци от
село Яна и преселници от Малко Търново. Населението се е препитавало с въглищарство,
земеделие и риболов. На север от Резово е защитена местност “Силистар”, интересна с
богатия си растителен и животински свят.
Град Царево: Селището е основано от преселници от Одринска Тракия. Историческите му
корени са от много по-древно време, за което говорят намерените останки от древни
градежи на южния полуостров на селището.В гр. Царево е и първото и най-голямо
пристанище на юг от гр. Бургас. На 3 км. северно от Царево, в акваторията на къмпинг
„Арапя”, са открити архиологични останки от късната античност. При подводни проучвания
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са намерени амфори от IV-VI в. и вносна червенолакова керамика от Северна Африка,
Сирия, Константинопол. В самия град, на южния полуостров, има останки от средновековна
крепост – Късноантична и средновековна крепост има и на близкия странджански връх
„Папия”. С името Василику градът се споменава най-рано от арабския географ Идриси през
XII в. Като пристанище Василикос се споменава и през XV – XVI в. За малката крепост на
южния нос на Царево повече данни дава турският пътешественик Евлия Челеби, която той
нарича „Василикоз бургаз”. През първите години след средата на XIX в. във Василико е
открито гръцко училище. Тук се учат и деца от близките странджански села. Градът е
известен с риболова си, но още по-широка известност имало неговото традиционно корабостроене. То било улеснено от пясъчния бряг близо до полуострова и от изобилието на
дървен материал, произвеждан в Странджа. През миналия век всяка черноморска корабостроителница строяла специфични плавателни съдове. Белег на василиковските плавателни съдове бил силно издаденият, остър вълнорез, който гърците наричали „карина”,
откъдето
произлиза
и
прозвището
какарини
на
жителите
на
Василико.
Корабостроителницата правела малки и средни кораби. В началото на осемдесетте години
на XIX век, градът е силно пострадал от стихиен пожар, затова сега се дели на стара и нова
част.
Село Синеморец: Село Синеморец е разположено на живописен полуостров на десния
бряг на голямата и пълноводна река Велека. Цялата територия на юг от Синеморец до
Резово е защитена местност „Силистар” със запазена лонгозна гора, където гнездят
защитени птици.
Недалеч в залива Потамя, разположен северно от Синеморец, при подводни проучвания са
открити керамични фрагменти от V-IV в. пр.Хр. За историята на Синеморец свидетелстват и
откритите в същия залив котви, оловни обкови от древен кораб и други археологически
находки от Средновековието. На самия полуостров има малка крепост.
В края на месец август 2006 г. в могила в покрайнините на селото археолозите откриват
множество бижута (над 160 златни и сребърни украшения) и керамични съдове. Според
специалистите е разкрит гроб на тракийска жрица с високо обществено положение.
Находките се съхраняват в Националния исторически музей вСофия, а техни реплики в
Общинския исторически музей в Царево.
През 2012 г.., край Синеморец в резултат от археологически разкопки е открит домът на
богатия владетел на Странджа Кортодзунтос, намерен е керамичен съд с около двеста
антични монети от вида Лизимах, Антиох, Селевкт и Никатор. Те са приблизително от III
век пр. Хр. Църквата на селото е много стара. Тя е посветена на Свети Георги и в нея се
съхраняват старинни икони. Най-забележителни от тях са иконите на св. Константин и св.
Елена и тази на св. Модест. Покровителят на земеделците и овчарите Св. Георги е изобразен между две дървета над орач с волове, овчар със стадо, кон и бивол. Присъствието на
битовите сцени се свързва с навлизането на реализма в иконописта в края на XIX век.
Таблица 4. Обекти с религиозен характер
Населено място
Обект
Църквата “Възнесение Господне” е разположена в североизточния
Гр. Ахтопол
край на полуострова, близо до морския бряг. В план е еднокорабна.
Зидарията е от ломен камък, подреден с широки фуги, измазани с
хоросан. Конструкцията е укрепена с два реда дървени пояси (сантрачи).
Има четирискатен стряховиден покрив и не може да се отличи от
странджанските жилищни сгради. За това допринася и липсата на
очертана от източната външна страна апсида. Подът е вкопан под
външното ниво – характерен белег за много от старите църкви. Таванът е
обкован с дъски, имитиращи засводяване. Пространството се осветява
отгоре. Интериорът е характерен с широката си апсида, плавно засводена
отгоре.Тук има стенопис – “Богородица ширшая небес с младенеца”,
разположен в кръгъл медальон. Божията майка е заобиколена от облаци
с червени краища. Под нея има композиция “Светото причастие”. Под
тази сцена следва дарителски надпис на гръцки език, който съобщава, че
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“Небесния свод е направен на 17 ноември 1796г.”.
Гр. Ахтопол

Крепостната стена на Агатопол е от важно значение за туризма в
областта. Въпреки че крепостните съоръжения на Агатопол – стени и
полукръгли кули – са били разрушени твърде рано (по сведения на Евлия
Челеби – 17 в.), голяма част от тях и сега могат да се видят. На отделни
места запазената част от крепостта достига 7-8 м. В частта си върху
провлака стената е широка 3.30 м. заедно с допълнителното удебеляване.
На североизточния бряг е по-тънка – 1.50-2 м. Зидарията е смесена –
ломен камък с две лица и пълнеж от хоросан и по-дребни камъни.
Начинът на градеж позволява крепостта да бъде датирана най-общо през
5-6 век сл. Хр. При сондажни проучвания близо до тази
ранносредновековна стена е била открита и тракийска крепостна стена
от по-големи камъни с кална спойка, както и културни пластове от
началото на І в. пр. Хр.

Гр. Ахтопол

Гръцко училище - Гръцкото училище в Ахтопол е символ на
населението битувало по тези земи, преди българите окончателно да си
възвърнат властта върху тях. То е построено в началото на ХХ в. от
български майстори по проект на гръцки архитекти и със средства на
гръцки изселници в САЩ. Стените му са дебели 60 см и всички ъгли на
стените, прозорците, портала и покривния фриз са облицовани с червени
тухли, докарани с гемии специално от Марсилия. Било е предназначено
за шестокласно училище и за събрания. Стените на шестте класни стаи
са дървени, което позволява лесно да се демонтират и преустройват в
голям салон, с подиум и трибуна в дъното.Днес гръцкото училище не
функционира, но е реконструирано и обявено за паметник на културата.
Използва се за творческата база на НХА и всяка година там се провежда
лятна академия, в рамките на която преподаватели и студенти от
България и чужбина се събират, за да творят.

Гр. Царево

Църква „Успение Богородично” - Построена е през 1831 г., но
съвременният архитектурен образ датира от 1895 г. На същото място е
съществувала и по-стара църква. За нея говорят някои икони
отпоследните десетилетия на XVIII в. Те са “от ръката” на зографа Йоан
от Ахтопол. Форматът на тези икони е по-малък и приспособяването им
към нов иконостас говори за съществуването на по-стар. Върху тях са
нанасяни и живописни корекции от зографа Г. Поликсоиду. До нас са
достигнали една икона на „Свети Никола” (1805 г.), патрон на моряците
и рибарите, и една на “Иван Кръстител”, почтително надписана от
зографа Йоан. Влияние на западния Ренесанс долавяме в сюжета
„Архангел Михаил върху главата на Сатаната”. Към описаните образци
на странджанската иконна живопис в царевската църква “Света Троица”
трябва да се добавят и творбите на едни от последните зографи: Г.
Поликсоиду, нарисувал още една „Света Троица”, „Успение
Богородично”, „Богородица”, „Исус Христос” и „Архангел Гавраил” и
„Богородица” на олтарните двери, датирани в 1895 г. Тук може да се
види и иконата „Свети Спиридон”“от ръката” на Иерудиу Зографоозлу,
носеща белезите на залязващото иконописно изкуство.

с. Кости

Църквата “Св. Св. Кирил и Методий” е пострадала през
Преображенското въстание и на нейно място през 1909 год. е
възстановен и осветен сегашният храм. В него най-забележителен е
иконостасът заедно с иконите. Това е едно внушително творение на
резбаря Пандил. Макар че е един от последните марангози в Странджа,
неговата творба свидетелства за големия му талант и изключителното му
умения.Дървените колонки подражават на древен ордер и в долната си
част имат струговани бази и канелюри. Между тях са разположени
розети, пищни гирлянди, листа и цветове, съчетани в локални и общи
композиции, които поразяват с красотата, изяществото и хармонията
си.Тук са запазени и икони от по-стария строителен период на църквата.
Две от тях са на “Свети Георги Янински” и са нарисувани от зографа
Коста Поликсоидо през 1883 и 1901 г. При втората светецът е представен
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в народна носия от миналия век на фона на пейзаж-хълмове и сгради.
с. Българи

Църквата „Свети Свети Константин и Елена”е строена след
Преображенското въстание. Паметник на културата, свързан с
нестинарството.

с. Бродилово

Църквата “Свети Пантелеймон”е- построена през 1911 г. Подобно на
други странджански църкви, строени след Преображенското въстание, и
тя е с външен притвор. В нея се извисява един от последните резбовани
иконостаси в Странджа. Той е изрязан от местен резбар – учителят Янис,
които създава един от странджанските шедьоври, доказателство за
невероятния му талант и умение.

с.Синеморец

Църква „Св. Георги” - Църквата е една от най-забележителните сгради
в селото, намираща се в западната му част. Точно там някога се е
простирало гръцко селище. Стените и са от камъни и тухли. Тя е
известна с иконата на „Свети Модест“, която показва светеца, както
често бива изобразяван, сред дървета и стада волове, овце, кон и бивол.
Той е покровител на впрегатния добитък, орачите и овчарите. Според
преданията той е научил хората как да впрягат воловете си и как да орат
нивите.

Читалища и читалищна дейност
Културният живот на територията на Община Царево е многообразен и колоритен. На
територията на общината са запазени две читалища, но ежегодният културен календар е
богат. На територията на община Царево се организират събори, посветени на „Свети
Пантелеймон”, “Св. Константин и Елена”, “Св. Илия”, Св. Марина, Св. Георги, Св. Дух, Св.
Петка, Св. Богородица. Честват се традиционни празници, фестивали и обичаи. Провеждат
се седмица на морето, преглед на художествената самодейност, международен фолклорен
фестивал „Странджа моя, люлчина”, фетивал на мановия мед в гр. Царево през месец
август.
Eдинствено в полите на Странджа, в с. Българи са запазени корените на уникални езически
обичаи, слели се във времето с православните традиции – Нестинарските игри върху огън в
чест на “Св.Св. Константин и Елена” на 3 срещу 4-ти юни.
Само в Странджа и никъде другаде след сирни заговезни се празнува обичаят „бял кукер”.
Странджаският “бял кукер” /т. е. кукер без маска, с открито лице/ е най-древната форма на
честване на този празник в България. Обредът е с богат смисъл и символика – осигуряване
на плодородие и изобилие. Кукерът е облечен с бели ярешки или овчи кожи. Лицето му е
начернено със сажди от изгорена ръженка, запазена от последната жътва. Заедно с него
върви и дружината му: кукерска мома, кукерска баба, доктор, стражари, които пазят момата, бръснар, поп и др. Всички персонажи от кукерската дружина имат пародиен характер.
Обикалят селището, а вечерта е кукерското шествие – “заораването” с дървено рало и
обреда Паликош. Мъжете издигат на високо запален кош, пълен със слама. Около него се
вихри голямо хоро. Когато кошът падне, всички се стремят да го прескочат за здраве.
Таблица 5. Културната инфраструктура на община Царево.
№

Читалище

1.

НЧ „Георги Кондолов 1914 г.”

Населено
място
гр. Царево

Дейност
Създадено е през 1914 г. Към него функционират
следните самодейни състави и групи:
1. Детски танцов състав „Иглика”;
2. Детска фолклорна формация „Нестинарче”;
3. Театрален състав;
4. Мъжка битова група „Георги Кондолов”;
5. Женска битова група;
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2.

НЧ „Христо Ботев 1925 г.”

3.

НЧ „Искра 1952 г.”

4.

НЧ „Екзарх Антим І 1928 г.”

5.

НЧ „Васил Левски 1925 г.”

гр. Ахтопол

6. Женска битова група „Синеморец”;
Всички те имат спечелени много награди/грамоти за
спечелено място, медали, купи/ от международни,
национални и регионални фестивали.
Участниците в самодейните състави и групи са на
възраст между 5 и 50 години.
Създадено е през 1925 г. Към него функционират
следните самодейни състави и групи:
1. Женска фолклорна група;
2. Женски танцов състав;
3. Клуб по художествено слово;
4. Детска фолклорна група;
5. Детска формация – модерни танци/5-7год./;
6. Детска формация – спортни танци/8-12 год./.
Имат спечелени награди/грамоти за спечелено място,
медали, купи/от международни, национални и
регионални фестивали.
В тях участват хора на възраст между 5 и 60 години.

с. Лозенец

Създадено е през 1952 г. Към него функционират
следните самодейни състави и групи:
1. Женска битова група;
2. Детски танцов състав;
3. Група за изучаване на народни танци/ 15-25 г./.
Имат спечелени много награди/грамоти за спечелено
място, медали,купи/от международни, национални и
регионални фестивали. Участниците в самодейните
състави и групи са на възраст между 9 и 50 години.

с. Бродилово

Създадено е през 1928 г. Към него функционира
женска битова група с много спечелени
награди/грамоти за спечелено място, златни и
сребърни медали, дипломиот международни,
национални и регионални фестивали.
Създадено е през 1925 г. Към него функционира
женска битова група със спечелени награди/ грамоти
за спечелено място/ от регионални фестивали.

с. Кости

Сградният фонд е предоставен на читалищните настоятелства за стопанисване и
управление, но в резултат на ограничената финансова субсидия и слаба стопанска дейност
той е остарял и се нуждае от основен ремонт.
Читалищната дейност и в частност – художествената самодейност се оценяват като един от
факторите за единение и самоорганизация на общностите, респективно за устойчивост на
населените места. На местно ниво самодейните състави намират своята изява на събори,
фестивали, на празниците на населените места и популяризират запазените и тачени
странджански традиции и танци. Ежегодно се провеждат арт фестивал „Огън и море”, рибен
фест, национален фестивал на танцовите клубове „Хоро край морето”. Общината е
организатор на Международен фолклорен фестивал „Странджа моя, люлчина”, Международен джаз фестивал в с.Лозенец, МФФИ „Жреци на музите” в Царево, Ахтопол и Лозенец,
както и Международен арт фестивал „Нестия”.
Неправителствени организации:
На територията на община Царево са регистрирани и функционират активно 32 неправителствени организации. В селата Бродилово, Кости, Синеморец са създадени местни НПО,
които подпомагат развитието на селски туризъм в района. Читалищата развиват своята
дейност за запазване на богатите и разнообразни културните традицици, обичаите и
обредите. Активни организации в областта на ловния и риболовен туризъм са ловно
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рибарските дружества, представени от: СЛР „Папия” – гр. Царево, СЛР „Бекас” – гр.
Ахтопол, държавни лесничейства гр. Царево и е. Кости, Дирекция на ПП “Странджа” с офис
в гр. Царево. По Закона за гражданските сружения са регистрирани църковните и
училищни настоятелства.На територията на Ощина Царево няма НПО, които предлагат
социлни услуги.
Тези
организации
разполагат
с
голям
потенциал
при
разработването
на
конкурентноспособни проекти и получават финансиране от външни донори по различни
програми.
Общинската администрация поддържа връзка с представителите на сдруженията и търси
тяхната гражданска позиция и подкрепа при решаването на обществено значими въпроси.
Към настоящия момент не са разработвани съвместни проекти. Проектът „Пътят на
нестинарството” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013
година , Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности, на стойност 317 138.00 лв, е
иницииран от общинска администрация и се изпълнява самостоятелно без партньорството
на НПО с насока за развитие на селски туризъм или читалищни настоятелства.
Изводи:










Съгласно стратегиите на национално, регионално и областно ниво, община Царево
попада в ареала на периферна територия за целенасочено подпомагане;
Общината не притежава географско положение, което благоприятства самостоятелното и развитие;
Общината има безценно природно и културно-историческо наследство, което благоприятства разширяването на туризма и въвеждането на нови туристически услуги;
Общината е с ниска инфраструктурна изграденост;
Транспортната инфраструктура не е достатъчно развита;
Природните забележителности и туристическите обекти се нуждаят от стратегия и
план за развитие, което да включва мерки за валоризирането им;
Съществува потенциал за развитие на занаяти;
Общината е туристическо – аграрен тип и има възможности за развитие на
екологично земеделие, пчеларство, рибарство и първична преработка на продукти.
Общината е с ограничено поле на влияние и с ниска привлекателност за
инвестиране в производствена и друга дейност.

2.3. Селищна система и урбанизация
2.3.1. Селищна система
Селищната система на община Царево е полицентрична с тенденция да се трансформира в
конурбационна форма на агломерация. В границите на общината са включени 13 селища,
от които два града – гр. Царево и гр. Ахтопол и 11 села – с. Синеморец, с. Резово, с.
Варвара, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Изгрев, с. Лозенец, с. Велика и с.
Фазаново. Град Царево е общински център. Със Заповед № РД-02-14-2021 от 2012 г. на
МРРБ, общината е трета категория, съгласно определените критерии. Териториалният
обхват на общината е променен през 1997 г. със създаването на община Приморско и
отделянето на землищата на Приморско и Писменово. През 2001 г. от общината се отделя и
с. Китен.
Гъстотата на селищната мрежа в общината е 4,8 населени места на 100 кв.км. Тя съвпада
със средната за страната (4,8) и е по-висока от средната за общините от Южното
Черноморие (4,3). Средното разстояние между селищата е 6,5 км. Поради много
специфичната теренна конфигурация, средното разстояние не дава пълна представа за
комуникативността на мрежата.
Средната гъстота на населениетона територията на общината е 18,23 човека/км 2, което е
много под показателите за страната (69,54 човека/км 2) и на областта (54,52 човека/км 2).
Разпределение на населението показва ясна диференциация от бреговата ивица към
вътрешността. В еднокилометровата ивица е концентрирано 88,53% от населението, в 5 км
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ивица живеят 5,67%, а извън нея са 5,80% от жителите на общината. Относителният дял
на градското население е 75,84% като има очаквания за нарастването му, паралелно с
нарастването на населението в крайбрежната зона.
Населените места в общината, с оглед доминиращия функционален профил, могат да бъдат
обособени в три селищни зони:






първа селищна зона, обхваща населените места в близост до общинския център,
развити в еднокилометровата ивица по черноморската крайбрежна зона.
Споредкатегоризацията на населените места по броя на населението, зона е
съставена от „малки градове”– Царево и Ахтопол, „малки села” Лозенец и „много
малки села” – Варвара, Синеморец и Резово. Зоната има предимно туристически
характер с потенциал за развитие на рибарството и екологично селско стопанство
/зеленчукопроизводство и трайни насъждения – лозарство и овощарство/.Тази зона
концентрира икономически и административен потенциал.
втора селищна зона – селата разположени в петкилометровата зона, тангираща по
крайбрежието. В зоната попадат селата Велика, Бродилово, Фазаново и Изгрев от
категорията “много малки села”. Характеризира се с благоприятни за обитаване
природогеографски условия и добра връзка с развитата пътна мрежа. Зоната има
предимно селскостопански/горски характер с потенциал за развитие на ловен,
рекреационен и селски туризъм;
трета селищна зона включва населените места в тила на общината, разположени на
територията на природен парк Странджа. Селищната мрежа в тази зона е с наймалка гъстота, и се състои предимно от много малки села. Зоната има възможности
за развитие на екологично земеделие, развитие на пчеларство, събиране и
обработка на разрешените от закона количества на гъби, билки и лекарствени
растения. На територията на селата Кондилово, Кости, Българи има потенциал за
развитие на селски, еко туризъм, както и при създаване на благоприятни
възможности могат да бъдат привличани посетители на ежегодно провеждащите се
празници, обреди и сборове.

Именно тази дебалансираност на селищната мрежа по отношение на крайбрежните и
вътрешно общински населени места предопределя неравномерното разпределение на
населението върху територията на района и съответно – неравномерното социално-икономическо развитие или вътрешно регионалните неравенства. Стабилизирането на
селищната мрежа следва да се свърже със създаването на устройствена основа за
максимално запазване и ползване по предназначение на туристическия ресурс,
земеделския поземлен фонд, и устройствени условия за инвестиционен интерес в резултат
на реконструкция и обновяване на населените места и прилежащите им територии за
обитаване, рекреационни и стопански функции, доколкото допринасят за социалноикономическото развитие на общината.
Урбанизацията, на фона на трайното обезлюдяване на населените места, следва да се
основава на опазването и развитието им и създаване на съвременна инфраструктура,
гарантираща висококачественажизнена среда. Амбициозната насока към съживяване на
населените места чрез инвестиране на материални и нематериални средства в развитието
на различни форми на туризъм се свързва с разширяване на урбанизираните територии.
Новите територии, които са предвидени за урбанизиране, находящи се на територията на
ПП “Странджа” са земеделски. Почти всички от тях са били обработваеми до преди 10
години, а сега са пустеещи. Основната част от тези земи са били върнати със закона за
реституцията (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи Д.В. бр.17 от
01.03.1991г.и Д.В. бр.13 от 09.01.2007 г.), а малка част от тях са останали като
собственост на Община Царево отново по силата на този закон.

2.3.2. Населени места – състояние и проблеми:
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На територията на общината са разположени 13 населени места. В приложената таблица са
представени данни за тяхната територия, население и категоризация.
Таблица 6. Населени места по категории
ЕКАТТЕ
Населено място
48619
00878
44094
10094
66528
62459
38947
07291
06553
32514
10361
76025
38251

гр. Царево
гр. Ахтопол
с. Лозенец
с. Варвара
с. Синеморец
с. Резово
с. Кости
с. Българи
с. Бродилово
с. Изгрев
с. Велика
с. Фазаново
с. Кондолово
ОБЩО
Източник: Задание ГРАО Царево

Площ
( дка )
2386
874
1101
309
567
195
416
197
289
236
304
264
73

Население
бр. жители
6430
1315
566
251
286
28
248
75
282
24
66
35
12
9618

Категория
3
4
6
7
6
8
7
8
7
8
8
8
8

Изграденост на населените места:
Степента на изграденост на населените места е сравнително висока, при сравнително
добро състояние на сградния фонд – жилищни сгради, хотели, ваканционни селища,
административни постройки, особенно в населените места по крайбрежието и селата в
тангиращата пет километрова зона. Съобразно данните за обитаването са отчетени няколко
тенденции, изразени в териториална диференциация. Така се обособяват два района – на
селищата в контактната с морето зона и на тези от вътрешносттта. При първите
тенденцията за нарастване на жилищното строителство от предходните години се запазва,
като напоследък се наблюдава значително увеличаване на темпа на растеж. Отчетено е и
драстично повишение на туристическите обектите и като цяло на сградите, обитаващи се
сезонно – хотели, вили, жилищни сгради за сезонно ползване, ваканционни селища и т.н.
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При селищата от вътрешността, след констатирания застой от предходните периоди,
се забелязва постепенно нарастване на жилищното строителство като се очертава и
тенденция на трансформиране на жилищния фонд във вилен.
Таблица 7. Жилищен фонд на община Царево по данни на НСИ
Показател
Мерна
2010 г.
2011 г.
единица
Жилищни сгради

брой

Жилищен фонд
3567

4222

2012 г.

4243

по материали на външните стени на сградата
стоманобетонни и панелни
брой
695
630

649

тухлени

брой

2498

3341

3341

други

брой

374

251

253

Жилища

брой

5239

9678

9724

едностайни

брой

по брой на стаите
470

1131

1138

двустайни

брой

1542

3306

3323

тристайни

брой

1621

2877

2886

четиристайни

брой

1066

1421

1425

петстайни

брой

344

438

445

с шест и повече стаи

брой

196

505

507

Полезна площ

кв. м

348875

733318

737921

жилищна

кв. м

225499

600708

604587

спомагателна

кв. м

88952

96260

96801

площ на кухни

кв. м

34424

36350

36533

Сгради

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
брой
27
39
21

Жилища

брой

69

196
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Полезна площ
в т.ч. жилищна

кв. м
кв. м

5922
5262

16973
15115

4603
3879

Като цяло за общината е характерно излишък от жилища в селищата от вътрешността и
притежание на повече от едно жилище за извършване на туристическа дейност в
контактната с морето зона. Тези констатации заедно с увеличаването на жилищния фонд
значително пред населението, предопределят една висока жилищна обезпеченост на глава
от населението в региона.
По брой на жилищните стаи на човек, общината традиционно притежава висока
задоволеност, която ще се запази и за в бъдеще с оглед на нарастване на жилищния фонд.
Предвижда се показателят да се движи в рамките от 1,5 до 2,5 стаи на човек.
В последните години в резултат на активизиране на строителните дейности, се констатира
повишаване на относителния дял на масивния сграден фонд. Паянтовите жилища, голяма
част от които са паметници на културата, са разположени предимно в селата от
вътрешността.
Осигуреност на населените места с устройствени планове:
След влизането в сила на ЗКИР от 01.01.2001 г. и Наредба 3 от 28.04.2001 г. се
преустановява изработването на кадастрални планове. На тяхно място се изработват
кадастрални и специализирани карти. Специализираната кадастрална карта съдържа
информация за благоустрояването и релефа на терена, инженернитемрежи и други данни.
Подробните устройствени планове се изработват върху основа, за която служи
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специализираната цифрова кадастрална карта. Община Царево има изработена
специализирана карта за устройствено планиране, ортофотоплан и специализирана карта
на урбанизираните територии в това число на населените места по крайбрежната зона, във
връзка с устройството на Черноморското крайбрежие, създаване и набиране на географска
информация в цифров вид за нуждите на устройственото планиране, изграждане на
инфраструктурата и опазване на околната среда.
От 2012 г. в общината се осигурява възможност за въвеждане на изменения в
кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за землищата на
Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол, Синеморец и Резово.
За всички останали населени места е необходимо да се изготвят цифрови кадастрални
карти, едновременно със специализирани карти, върху които да се изработят и оцифрят
необходимите регулационни планове. Съгласно §123 от ЗИД на ЗУТ, община Царево е
изготвила задание за изработване на общ устройствен план на селищната система, който е
приет през 2014 г.
При устройството на насените места с плана се обосноват потребностите от тяхното
териториално развитие, като основен теренен резерв за териториално развитие са
земеделски терени.
Перспективното развитие на населените места да се определя на база капацитета на
териториите, при спазване на оразмерителните параметри за отделните устройствени зони
и територии.
В контекста на визията за развитие на община Царево през 2014-2020 г., се
предвижда да се определят подходящи територии в селищна среда за висококатегорийно
обитаване в индивидуални поземлени имоти. Освен това се цели:




Да се предвиди разширяване на спектъра от функции в малките населени места;
Да се предвиди (до)изграждане на техническата, в т.ч. довеждаща пътна
инфраструктура във всички населени места, където това е необходимо.
Да предвиди актуализация на плановата основа за устройство на населените
места (ниво ПУП), с оглед приложимостта на действащите планове и при отчитане на
инвестиционната активност.

2.4. Изводи – обща, историческа характеристика, селищни системи и урбанизация
2.4.1. Идентифициран потенциал:
Географска характеристика










Излаз на Черно море, близост до летище, ж.п. гара, пътнически и карго пристанища
и воднотранспортна достъпност до страни от европейския регион и други региони;
Изградена пристанищна инфраструктура с регионално значение в Царево и Ахтопол;
Възможности за развитие на пристанищната инфраструктура в Царево и Ахтопол –
изграждане на пристани за яхти;
Съчетание на разнообразни природни дадености – горски и полски територии и
плодородни почви;
Включване в територията на общината на части от ПП „Странджа”;
Чиста околна среда – води, почви и въздух;
Плодородна обработваема земеделска земя и благоприятни климатични условия;
Липса на сериозни промишлени източници за замърсяване на околната среда;
Уникални природни забележителности – защитени територии и местности с богато
разнообразие на растителни и животински видове с национално и световно
значение;

Историческа характеристика



Преплитане на различни епохи, изразено в наличните културни ценности;
Съхранено културно богатство и многообразие;

50

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
Селищна система и урбанизация



Разграничими концентрации на групи села, обединени от пространствена близост и
идентични характеристики;
Разработен и приет план за устройствено планиране на общината;

2.4.2. Идентифицирани проблеми:
Географска характеристика




Съществен проблем са липсващите или неизградени елементи на транспортната
връзка между селата и общинския център;
Обезлюдени села;
Малкият брой на населението на общинските села;

Историческа характеристика





Основните проблеми са свързани с недостига на финансови ресурси за проучването
на културното наследство. Недостатъчни са инициативите за физическото
съхраняване на обекти. Липса на инициатива за съвместни проекти между общините
в областта за социализация и съвременна изява на културните ценности;
Актуален е проблема за информационното представяне и популяризиране на
културното наследство, включително чрез приложението на съвременни технологии;
Липсва инициатива за единното представяне на различните културни ценности и
обвързването им в цялостна система с обекти от на национално и международно
ниво;

Селищна система и урбанизация



Обща изолация на общината в рамките на съществуващата изолация като гранична;
Наличие на изолирани села;

2.5. Развитие на социалната сфера
2.5.1. Демографска характеристика и тенденции
По предвиждания на Евростат за периода 2010-2060 г. населението на България ще
намалее с близо 27%, а делът на населението над 65 г. ще достигне до над 32.6%, докато
този на децата до 15 г. ще се свие до 13%. По прогнози на Световна банка от 2012 г. към
2050 г. България ще има най-бързо свиващото се население в работоспособна възраст в
света. Най-тревожното е, че се очаква населението на възраст между 15 и 24 години да
намалее с 41%, което ще окаже директно влияние върху характеристиките и структурата
на образователния сектор и пазара на труда, респективно върху цялата икономика.
Населението на област Бургас по данни на НСИ е 414 947 души към 31.12.2011 г., което
представлява 5.7% от населението на страната. Средната гъстота на населението за цялата
област е 54,2 жит/км², значително по -ниска от тази за страната – 70,3 жит/км². По
численост на населението областта заема четвърто място на национално ниво.
За период от една година заселилите се в областта са с 277 повече от изселилите се от нея.
В резултат на естествения и механичния прираст населението на ниво област е намаляло с
0,23%.
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Налице
е
задълбочаване
на
диспропорциите
в
териториалното
разпределение
на
населението
и
процесите
на
обезлюдяване
на
определени части от
областта и села.
Демографското
развитие
на
общината се запазва
стабилно за разлика
от общата тенденция
на
национално
и
областно
ниво.
Диспропорцията
между населението в
населените места по
крайбрежието и тези
Фигура 3. Население по области
в
селата
във
вътрешността на общината се увеличава. За периода от 2009-2012 г. съотношението е 1:10
в полза на крайбрежните населени места. В еднокилометровата ивица е концентрирано
88,53% от населението, в 5 км ивица живеят 5,67%, общо в 5 км ивица – 94,20%, а извън
нея са 5,80% от жителите на общината. Относителният дял на градското население е
75,84% като има очаквания за нарастването му, паралелно с нарастването на населението
в крайбрежната зона.
Население на Община Царево по постоянен адрес
Очерталата се тенденция
за намаляване на раждаемостта и увеличаване
на смъртността се запазва. Раждания са регистрирани предимно в градовете. В селата раждаемостта е нулева с изключение на единични случаи
във Варвара, Синеморец и
Кости. В същото време
смъртността
поддържа
едно относително високо
равнище, което обуславя
и отрицателния естествен
прираст.

Фигура 4. Население на Община Царево по постоянен
адрес
Източник ГРАО община Царево
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Раждания и смъртност на територията на Община Царево

Фигура 6. Раждания и смъртност на
територията на Община Царево
Източник: ГРАО – община Царево

Подобрение има в миграционните процеси в
общината като през последните години броят
на заселванията надвишава този на изселванията. Изключения се наблюдават в някои от
селата. Все още се запазва тенденцията на
изселване
на
население
от
младите
възрастови групи. През 2012 г. населението
на община Царево се е увеличило с 156 души
за сметка на механичната миграция към
населените места с излаз на Черноморското
крайбрежие. Самотно живеещите стари хора
на територията на общината са 88 лица. За
тях общинска администрация предвижда

дейности, насочени към достъп до
медицинско
обслужване,
чрез
въвеждане на система за мобилно
предоставяне
на
медицински
грижи,
както
и
алтернативни
социални услуги с цел осигуряване
на възможности за общуване и
подобряване качеството на живот.
Полова структура
Половата структура на населението е подобрена спрямо предходните периоди и в момента е
сравнително добра, като броят на
жените е приблизително равен на
броя на мъжете. Съотношението
между половете се запазва в
полза
на
жените.
Тази
структура (100,82 жени/100
мъже) е по-балансирана от
структурата на регионално и
национално ниво.
Възрастова структура
Продължава да бъде проблемна
възрастовата структура, особено за селата, в които жителите
в надтрудоспособна възраст
надвишават средно 75%. За
село Кондолово този процент
надхвърля 90%. Най-благоприятна
е
тенденцията
в
градовете, където броят на
контингентите до 20 години
превишава
тези
в
надтрудоспособна
възраст.
Млади и жизнени са Царево и
Ахтопол. Най-тревожно е положението в Българи, Изгрев,
Кондилово и Резово. Общо за
общината данните сочат, че

Фигура 5. Механично движение на населението
Източник НСИ

Таблица 8. Възрастова структура на населението в
община Царево
Контингенти в Контингенти в
Населени
Контингенти
работоспособна над трудоспоместа
до 20 г.
възраст
собна възраст
Гр. Ахтопол

1701
146

5868
843

1574
151

Гр. Царево

1265

3959

847

С. Бродилово

20

122

122

С. Българи

0

11

57

С. Варвара

62

164

34

С. Велика

5

37

30

С. Изгрев

0

6

18

С. Кондилово

0

2

12

14

115

120

103

368

89

С. Кости
С. Лозенец
С. Резово
С. Синеморец
С. Фазаново

0

16

30

86

210

46

0

15

18

Източник: НСИ
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тенденцията за намаляване на населението в подтрудоспособна възраст се запазва.
Тенденция към намаляване на населението е трайна, запазва се и отрицателният естествен
прираст на населението, както и неговото застаряване. Съществен елемент в
демографското развитие на община е Коефициентът на възрастова зависимост.
Коефициентът на възрастова зависимост на Евростат измерва и прогнозира “очаквания
брой на хората на възраст 65 и повече като процент от очаквания брой на хората на
възраст между 15 и 64 г.” Колкото по-голям е процентът, толкова по-застаряващо е
населението.
Таблица 9. Тенденция в изменение на възрастовата
Общият коефициент на
Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г.
възрастова зависимост за
брой
брой
брой
страната е 46.5%, тоест на
100 лица във възрастовата
група 15–64 навършени
години се падат близо 47
лица под 15 и на 65 и
повече години. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 41%, в
сравнение със селата –
63.1%. През 2011 г. стойността на показателя за
област Бургасе 44,6% и
той е значително по-благоприятен от общо в 10
области в страната за
които този показател е
над 50%.

Население - общо

9411

9311

9415

мъже

4608

4601

4651

жени

4803

4710

4764

Под трудоспособна възраст

1439

1458

1448

мъже

738

733

731

жени

701

725

717

В трудоспособна възраст

5750

5772

5861

мъже

3053

3096

3142

жени

2697

2676

2719

Над трудоспособна възраст
мъже

2222
817

2081
772

2106
778

жени

1405

1309

1328

Данни на НСИ

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на
демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в
трудоспособна възраст (15–19 г.) и излизащите от трудоспособна възраст (60–64 г.). По
данни от преброяването на населението през 2011 г., това съотношение е 70, което
показва, че в страната вече е настъпила стагнация по отношение на подмладяването и
развитието на трудоспособното население. За област Бургас този коефициент през 2011 г.
е 74%. За община Царево няма конкретни данни, но общата демографска характеристика
сочи, че коефициентите на възрастова зависимости на демографско заместване са сходни с
тези на областно ниво. Проблемиъте с остаряването на населението в общината и
деформираната възрастова структура са изключително остри и значими. Основание за
подобна оценка дава обстоятелството, че днешната структура ще определя
възпроизводството на населението и на работната сила през следващите десетилетия.
На територията на община Царево живее смесено население, от което българите
представляват 88.92%.
Таблица 10. Самоопределение на населението по етническа принадлежност
Лица, отговорили на
Етническа група
Не се
доброволния въпрос за
самоопределят
етническа
българска
турска
ромска Друга
принадлежност
Община Царево

7576

6737

31

748

42

18

Данни на НСИ-към 01.02.2011 г.

2.5.2. Образователна характеристика
Образователното равнище на населението е важен индикатор за икономическо развитие на
общината в дългосрочен план.
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По данни на НСИ общото образователно равнище на населението в общината е ниско.
Около 66 % от населението е с образование по-ниско от средно. Такава е характеристиката
и по населени места с изключение на Царево и Ахтопол, където с висше и полувисше
образование са над 12%, а със средно – над 34% от населението.
Ниското равнище на образование е един от основните фактори, обуславящи бедността и
Таблица 11. Образователна характеристика – община Царево
Население по степен на завършено образование към 1. 02. 2011 г.

Общо

8 624

Висше
и полувисше
1 027

В градовете

6786

910

2 967

1 667

678

451

85

28

В селата

1838

117

623

620

358

93

25

…

Местоживеене

Общо

Средно

Основно

3 590

2 287

1 036

Незавър
шено
начално
544

Никога не
посещевали
у/ще
110

30

Начално

Дете

социалното изключване.
В община Царево има четири учебни заведения – СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево, ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ахтопол и две детски градини – ОДЗ „Ален мак” гр.Царево и
ОДЗ „Делфинче” гр.Ахтопол.
Брой ученици през последните 4 години:





2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

–
–
–
–

856;
842;
855;
820;

За последните 4 години няма закрити училища на територията на Община Царево.
Учениците от с. Лозенец и с. Велика ежедневно се извозват с училищен автобус до СОУ
„Н.Й.Вапцаров” гр.Царево. Училищният автобус е в добро техническо състояние и отговаря
на изискванията за превоз на ученици. От останалите населени места учениците пътуват с
транспортна фирма, с която Община Царево има сключен договор. И в двете училища има
маломерни паралелки, като за 2010 г. те са 3, за 2011г. – 4, за 2012 г.– 4, за 2013 г. – 5.
Двете училища в общината са участвали в Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа” към МОН – модул „Изплащане обезщетение на персонала” и са
реализирали проекти, свързани с квалификацията на персонала, кариерното развитие и
повишаване нивото за постиженията на учениците по общообразователна подготовка. През
2013 г. община Царево, в партньорство с Българско сдружение за личностна алтернатива
(БСЛА), ОДЗ „Ален мак” – гр. Царево и СОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Царево,
започна реализацията на проект „Заедно можем повече”, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 165 849лв. и е с
продължителност дванадесет месеца.
Общата цел на проекта е ефективната образователна интеграция на децата и учениците от
ромското етническо малцинство от ОДЗ „Ален мак” и СОУ „Н. Вапцаров”, чрез създаване на
нов специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици по
български език от 6 до 10 годишна възраст, провеждане на допълнителни занимания на
учениците от първи до четвърти клас от ромски произход и децата от предучилищна група
по български език, засилване на мотивацията и оказване на подкрепа на родителите при
включване на децата от ромския етнос в училищния живот, обучения и подкрепа на
педагогическите кадри в процеса на приобщаване и адаптиране на децата и учениците от
етнически малцинствени групи към учебния процес.
Брой на децата, посвещаващи детските градини през последните 4 години
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2010
2011
2012
2013

год.
год.
год.
год.

–
–
–
–

308;
314;
318;
365;

В детските градини се плащат такси, но семейства освободени от такса няма.
С Решение №327/ Протокол № 22/28.05.2013 г. – „Родителите заплащат такса в размер на
50% от таксата за детски ясли и детски градини за всяко второ и следващо дете, когато
децата им посещават едновременно детските заведения”.
И двете детски градини имат реализирани проекти, свързани с квалификацията на
персонала, кариерното развитие и повишаване образователното ниво на децата.
В гр. Царево от 2008 г. функционира детска млечна кухня за деца от 10 месеца до 3
години, с капацитет до 150 деца. Към момента се приготвя храна за 38 деца.
Констатации:





Тенденция към намаляване броя на учениците;
Постепенно намаляващи контингенти от деца в училищна възраст;
Трайна тенденция от ранно отпадане на деца от образователната система;
Наличие на подготвени педагогически и непедагогически персонал;

Необходимо е да бъдат предприети следните действия:





Мониторинг на физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна
подготовка на децата и осигуряване на допълнителна подкрепа;
Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез предоставяне на
обучение за придобиване на квалификация;
Реинтеграция на преждевременно напусналите образователната система;
Прецизиране на образователната система в общината и изследване на
възможностите за взаимодействие и интегриране със съседни общини в тази сфера.

2.5.3. Здравеопазване и физическа активност
За 2011 г. България е на предпоследно място в Европа по здравеопазване според
резултатите от Европейския здравен потребителски индекс. По данни на Световната
здравна организация, Обединените нации и Световната банка България заема 73-то място
от 145 държави за най-здравите нации в света. България продължава да е страната с един
от най-високите показатели за смъртност в ЕС и най-нисък естествен прираст.
Неефективното управление на публичните средства допълнително натоварва населението с
относително висок и нарастващ дял частни разходи за здравеопазване (лекарства,
изследвания и лечение).
През 2012 г. в България практикуват 28 643 лекари със специалност. Югоизточен район
е добре обезпечен с лекари и лекари по дентална медицина. Броят лекари на 100
хил.жители в Югоизточен район през 2010 г. възлиза на 321,30 бр., като нарастването
спрямо 2007 г. е със 7%. 95% от населението на ЮИР към края на 2010 г. попада в 30минутния изохрон за получаване на спешна помощ, т.е. населението живеещо в общини,
където се намират отделения или филиали за спешна помощ, е силно преобладаваща част
от населението в района. Средната за страната стойност е 89%. В 30 минутния изохрон за
получаване на болнична помощ в многопрофилна болница за активно лечение попада 80%
от населението на Югоизточен район. Проблеми съществуват по отношение на
осигуряване на равен достъп до здравните услуги в района за населението в
крайните отдалечени села и градове.
На територията на Община Царево има регистрирани 15 лекарски практики.




6 практики на лични лекари, от тях двама със специалност педиатрия;
3 практики на специалисти по АГ, УНГ и неврология;
6 практики по дентална медицина;
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Качеството на здравеопазване в община Царево е задоволително. Осъществява се в
сградата на бившата поликлиника, която се нуждае от ремонт и ново медицинско
оборудване. Има работещ филиал на спешна медицинска помощ, в който работят 6
лекарски екипа. В Община Царево има ОМЦ “Общински медицински център I”, намиращ се
в сградата на бившата болница за активно лечение. В него работят 15 човека, от тях: 5
медицински сестри, рентгенов лаборант – 1, клиничен лаборант – 1, личен състав -1,
санитарки -2, лекари -5. В ОМЦ “Общински медицински център I” има работещ дежурен
кабинет, който осъществява 24 часова грижа на пациентите на джипитата, когато същите
не са на работа, както и на нуждаещите се от лекар гости на града.
Сградата на ОМЦ”Общински медицински център I” се отоплява основно с климатици. Тя има
нужда от ремонт на покрива, ремонт на част от помещенията, подмяна на дограма и
закупуване на медицинска апаратура.
Най-често жителите на общината страдат от хипертония, мозъчно-съдова болест и диабет.
Децата основно страдат от инфекции на горни и долни дихателни пътища. На територията
на общината има 17 деца с над 50% установена степен на увреждане. Основните
заболявания на тези деца са: олигофрения, Детска церебрална парализа и вродени
дефекти на крайници. Към момента няма тенденция за увеличаване броя на децата с
установена степен на увреждане над 50%.
Във връзка със здравната култура, по показателя „недостатъчна физическата
активност” с най-висок дял сред страните от ЕС е България (82%). Ниската физическа
активност е един от основните фактори на риска за възникване на хронични незаразни
болести. Тя формира 3.5% от глобалното бреме на болестите в Европейския регион на СЗО
(от 1.8% до 5.6% за отделните страни) и е причина за 3.3% – 11.2% от всички смъртни
случаи. За България тези показатели са съответно 4.3% и 7.7%. Обездвиженият начин на
живот е широко разпространен сред всички възрастови групи нанаселението в България.
По данни на Национално изследване за факторите на риска за хроничните незаразни
болести, над 80% от анкетираните са с недостатъчна физическа активност през свободното
време. Не практикуват въобще физически упражнения 74.6% от тях. Ниска е честотата на
извършваните енергични и умерени физически натоварвания през седмицата, недостатъчна
е тяхната продължителност.
Като основна визия в сектор здравеопазване се извежда подобряване качеството на
живот на българските граждани и създаване на условия за пълноценна реализация
посредством осигуряване на достъпни, качествени и базирани на научните доказателства
здравни и медицински услуги, независимо от техния пол, възраст и социален статус.
В Националната здравна стратегия 2014-2020 г., Плана за действие към НЗС и
Финансовата рамка са заложени ясни принципи и мерки за реформиране на здравния
сектор с цел устойчиво развитие, оптимизиране използването на ограничените ресурси,
постигане на интелигентен растеж и подобряване на качествените характеристики на
населението. За мониторинга на НЗС са представени индикатори, за чието проследяване
ще бъде използвана информационна система. С оглед постигане на заложените мерки е
представен ясен разчет на необходимите за това финансови ресурси. Посочено е
обвързването на инвестициите в сектора за целите на едно бъдещо конкурентно развитие
на страната.
Реформата в здравния сектор по отношение прегрупирането и реорганизацията на
здравната помощ в болничния и извънболничния сектор е представена ясно, като е
поставен акцент върху логичната необходимост от групиране на индивидуалните практики
на ОПЛ в семейни/фамилни практики, които да предоставят необходимите здравни услуги
на населението, съобразно потребностите. Тези практики следва да бъдат оборудвани със
съответната специализирана апаратура, а кадрите им периодично да преминават съответни
обучения. По този начин профилактичната дейност ще бъде реално изпълнявана, а
болничната и извънболничната помощ ще бъдат фокусирани върху специализирани
дейности.
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Констатации:







Съществуващите лекарски практики са достатъчни за обхващане на населението в
системата за доболнично лечение;
На територията на общината функционира филиал спешен център;
Необходимост от увеличаване на стоматологичните практики;
Наличие на здравно неосигурени лица;
Недостатъчни финансови ресурси и принудително налагани самоограничения в
потреблението на здравни услуги по икономически причини; високи нива на
заболеваемост;
Ниско ниво на здравна култура и здравен статус при населението от малцинствените
групи.

2.5.4. Спорт и физическа активност
Особено сериозен е проблемът с ниската физическа активност при децата в ученическа
възраст. Национално представително проучване при ученици на възраст 6-19 г. през 20102011 г. показва, че с препоръчваната физическа активност от минимум 60 минути на ден са
само 24% от изследваните деца, а 35% от децата са физически активни по-малко от два
дни в седмицата. Основната причина за ниското ниво на този показател е липсата на
достатъчно възможности за спорт и физическа активност (46%). Физическите занимания, в
рамките на учебните програми в училищата, са недостатъчни за поддържане на добро
здраве, което налага извършването на допълнителни физически натоварвания през
свободното време. Изследване за честотата и продължителността на физическата активност
на учениците на възраст 7-19 г., извънучилищната програма, показва, че само 14-21% от
момчетата и 8-11.4% от момичетата извършват умерена физическа активност поне 1 час
дневно. Проучване на Института за социални изследвания и маркетинг посочват като
причини за ниската физическа активност на населението у нас: недостатъчното свободно
време (50%); невъзможността за допълнителни финансови разходи (14%); липсата на
близко/удобно място за спорт до дома/работното място (12%).
Община Царево предлага възможности за спортни занимания. На територията на
общината има затревен стадион с олимпийски размери с 1500 седящи места, в много добро
състояние, намиращ се в гр. Царево. В гр.Ахтопол има затревено футболно игрище.
Спортни площадки на територията на общината:





мини футболно игрище и тенис корт с изкуствена настилка, в много добро състояние,
находящо се в гр. Царево, кв. Василико;
мини футболно игрище и волейболно игрище с изкуствена настилка, в гр.Ахтопол;
спортни площадки има и в селата Бродилово и Кости, но са в лошо състояние,
защото не се използват;
спортна площадка с асфалтово покритие, в добро състояние в СОУ „Н.Й.Вапцаров”,
гр. Царево

На територията на общината има девет действащи спортни клуба:










Волейболен клуб „Царево”гр.Царево;
Футболен клуб „Странджанец” гр.Царево;
Спортен клуб по борба „Крали Бимбалов” гр.Царево ;
Спортен клуб „Тракиец” гр.Царево – тенис на маса, лека атлетика и др.;
Туристическо дружество „Велека” гр.Царево– туризъм;
Спортен клуб „Съншайнс” гр.Царево – модерни танци;
Морски клуб „Сереко” гр.Царево гр.Царево – ветроходство и сърф;
Тенис клуб „Царево” гр.Царево – тенис на корт;
Спортен клуб „Черноморец” гр.Ахтопол – масов спорт.

По-голяма част от съществуващата спортната инфраструктура е в добро състояние.
Недостатъчен е броят на специализираните площадки по местоживеене, липсват велоалеи
и други спортни съоръжения, които предоставят възможности за самостоятелно или
организирано практикуване на спорт. В ОПР 2014-2020 г. на община Царево са предвидени
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действия свързани с ремонт на спортени комплексии изграждане на спрортни съоръжения в
гр. Царево и гр. Ахтопол. В гр. Ахтопол се предвижда изгражданеи на център за водни
спортове. Предвижда се изграждане на спортни площадки и в село Варвара.
Съгласно Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в
Република България 2012 – 2022 в по-голямата си част материално-техническа база е
амортизирана и не отговаря на международните стандарти за провеждане на спортни,
културни, здравни и други дейности, както и на изискванията за безопасност. Достъпността
за хора с увреждания до спортните бази е ограничена или изцяло липсва. В тази връзка от
ключово значение е осигуряването на възможности и подходящи условия за спорт, т.е.
инфраструктура и съоръжения, които да привличат и насърчават интереса на населението
и особено младите хора към спортни дейности и да осигурят равен достъп за хората в
неравностойно положение.
Развитието на спортната база е сред приоритетните потребности на общината – като
осъзната
необходимост
за
местните
жители,
и
като
даденост,
увеличаваща
привлекателността на общината във връзка с развитието на различни форми на туризъм.
2.5.5. Туризъм
Община Царево има туристически потенциал. Потенциалът на туристическите ресурси на
общината дава основание да се очаква развитието на туризъм в мащаби, които да я
определят като дестинация, заемаща самостоятелно място на регионалния, националния и
международния туристически пазар. За това благоприятства наличието на запазена
природна среда със защитени територии и представители на флората и фауната, големите
компактни горски масиви, незасегнати от негативно въздействие от индустриализация и
урбанизация, запазеното богато културно-историческо наследство, излаза на Черно море,
наличието на пристанища с регионално значение, преминаването през територията на два
вело маршрута. Велосипеден маршрут № 7 е част от проект „Зелени коридори”,
популяризиращ природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и
Къркларели. През 2012 г. е обявено, че Дирекцията на Природен парк „Странджа” към
Изпълнителна агенция по горите започва изграждането на веломаршрут край черноморския
бряг на парка. Това става възможно чрез подписания договор между Дирекцията на
природния парк и Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Проектът е
финансиран от Княжество Монако чрез МОСВ, като общата му стойност е 39, 970 лв. и е с
продължителност 10 месеца. Кръговият веломаршрут е с дължина 35 км и преминава през
землищата на селата Синеморец и Бродилово, Община Царево и територията на защитената
местност „Устието на река Велека”. Подготвя се маркирането и монтирането на
информационни табели. Предстои и изработката на триизмерна дигитална карта на трасето
и вграждане в уеб среда, разработване и отпечатване на информационна брошура.
Основна част от проекта е разработването на цялостна концепция за развитието на
велотуризма в Природен парк „Странджа” и създаване на регионална мрежа от
информационни центрове за най-голямата защитена територия в България.
През 2012 е открит туристически маршрут с дължина 12 км, като времето за изминаването
му е 4 часа. Обектът е изграден по проект „Опазване и възстановяване на редки и
защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа”, финансиран по
ОПОС 2007-2013 г.
Неизползвани са възможностите за развитието на туризма, които са свързани с екотуризма.
За да се реализира потенциала на крайбрежната черноморска зона, като ресурс
следва да се подпомага развитието на туристическата инфраструктура в дълбочина.
Необходимо е, освен обновяването на сградния фонд в границите на населените места, да
се формират и нови селищни образувания – вилни зони, ваканционни селища, в които
“оборотното” посещение на курортисти се съвместява с периодично или сезонно ползване
от собственици (“вилен отдих”), както и с практически постоянно обитаване от собственици
с постоянен адрес и месторабота в границите на общината.
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Селският характер на района може да бъде добра основа за развитие на
алтернативен селски туризъм. Такъв може да се развива в повечето от населените места в
общината, но особено атрактивни за целта са населените места в парк Странджа. Тези села
могат да се визират и като приемно-изходни пунктове на риболовния/ловния туризъм, а
село Бродилово за еноложки туризъм. За реализиране на тези възможности е необходимо
да се преодолее незадоволителната степен на инфраструктурна обезпеченост и
благоустроеност.
Културно-историческото наследство, разглеждано като част от един значителен ресурс
в регионален мащаб, допълва набора от туристически атракции. Елементите на
недвижимото материално наследство едновременно формират средата и представляват
обект на познавателен интерес. Разнообразно е нематериалното наследство –
фолклор, фестивали, съхранени бит и традиции.
Благоприятни предпоставки:













Пътнически пристанища в градовете Царево и Ахтопол;
Възможности за изграждане на яхтено пристанище в Царево;
Възстановяване на пристанище „Мичурин” в гр. Царево и разширяване на
лодкостоянката в село Лозенец;
Територията на общината представлява уникално съчетание от море, планина и реки
с екзотична растителност и многообразие на животинските видове, като част от
Природен парк „Странджа”;
Близост до основни пътни артерии, речни и морски пристанища, респективно до
курортните комплекси, с огромния им рекреационен и туристически потенциал;
Благоприятната екологична обстановка;
Наличие на чиста природа и биологично чиста храна;
Наситена с културни ценности територия; наситена с природни забележителности и
защитени местности територия;
Опазени местни традиции;
Разнообразна и самобитна атмосфера на населените места, втъкали етническо и
религиозно разнообразие, които съжителстват в хармония и толерантност;
Разработена е международна система на велотуризъм по крайбрежието на Черно
море, която пресича територията на общината;
Запазени части от римски и антични пътища.

Възможности за развитие
Територията на общината е наситена с археологически обекти, които са на сравнително
малки отстояния до населените места. Да се създаде основа за реализиране на единна
музейна експозиция за общината на открито, с възможност за пешеходен ивелосипеден
достъп. Обходът на всяка група археологически обекти да е с начален пункт близкото
селище, а всички заедно да са свързани в общинска мрежа. В подкрепа на предложението
е топографската даденост на терена, който е равнинен и слабо-хълмист, както и
значимостта на археологическите находки, които преобладаващо са паметници от
национално значение.
Проблеми:









Непълноценно използване на природните ресурси;
Неразвити сегменти на туристическото предлагане;
Липса на единна туристическа инфраструктура;
Липса на популярност като туристическа дестинация;
Недостатъчна професионална квалификация в областта на туризма;
Липсва задълбочен икономически анализ на туристическото развитие.
Необходимо е общината да интегрира в стратегията за местно икономически
развитие до 2020 г. разработения ОУПО в частта касаеща туристическите ресурси и
инфраструктурата.
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2.5.6. Социални услуги
На територията на общината има развита социална инфраструктура, предоставяща
ограничен кръг социални услуги. В гр. Царево, гр. Ахтопол и селата Бродилово, Кости,
Варвара функционират пет пенсионерски клуба, които подпомагат осъществяването на
социални контакти и съдействат за подобряване качеството на живот на възрастното
население.
В общината се предоставя социалната услуга домашен социален патронаж с центрове гр.
Царево и гр. Ахтопол. Домашният социален патронаж с център гр. Царево обслужва самия
град и селата Лозенец, Велика и Фазаново, а центърът в гр. Ахтопол – Ахтопол, Варвара и
Синеморец. Поради отдалечеността, лошата пътна инфраструктура и недостатъчния
капацитет без тази социална услуга е населението от селата Кости, Българи, Кондолово,
Бродилово и Резово. Домашният социален патронаж се ползва от 210 човека, но има
потребност да бъде увеличен капацитета на услугата, като бъде включено и населението от
посочените по-горе населени места. До август 2014 г. чрез общинска администрация с
действието на проект “Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР, 30 лица ползват услугата
„Личен асистент”. От такава услуга се нуждае значително по-голяма част от възрастното
население на общината, тъй като в неселените места извън пет километровата крайбрежна
зона, процентът на самотно живеещите нараства ежегодно. Голяма част от тях са лежащо
болни и не могат да се справят сами с ежедневните си нужди. Лицата със степен на
инвалидност над 70% са над 130, тревожното е, че този брой вероятно е много по-висок,
защото поради икономически причини голяма част остават без здравно лечение и не могат
да бъдат освидетелствани от Териториална експертна лекарска комисия.
Детската кухня е социална придобивка за майките и децата на възраст от 10 месеца до 3
години. Средно месечно се приготвя храна за 38 деца.
Община Царево разполага с материална база за разкриване на нови и разширяване на
действащите социални услуги. В селата Кости и Българи бившите училищни сгради са
свободни и през периода 2014-2020 е предвидено в тях да бъдат разкрити защитени
жилища за деца и възрастни. Предвидено е също разкриването на Център за
рехабилитация и интеграция на възрастни в сградата на МЦ „ОМЦ – I”, в която има
свободни помещения.
Продължителността на живота се увеличава и по-възрастното поколение представлява
значителен неизползван фактор за растеж. Хората стават по-продуктивни и излизат в
пенсия във все по-късна възраст. Освен това, възрастните хора остават активни потребители както на стоки за здравето и красотата, така и на финансови услуги, образователни
програми и нови технологии. Но възможностите, които по-възрастното поколение може да
даде на икономиката, няма да се реализират, ако политиците и бизнесмените не
предприемат редица мерки. Сред тях са – запазването на възрастните служители в състава
на работната ръка, допълнителна подготовка на специалисти за работа в области като
социалното дело и туризма, и подобряване на трудовите навици на възрастното поколение.
В съответствие с “агресивната стратегия” на общината, населението и общинската
администрация са в състояние постепенно да превърнат част от селата от обезлюдени и
пустеещи в жизнени съвременни центрове на “Сребърната икономика”.Подкрепа за поява и
растеж на “сребърната икономика”, която чрез обслужване на потребностите на
увеличаващия се брой възрастни хора, създава нови възможности за стопанска дейност и
професионално развитие за хора от всички възрасти;




Развиване на социално предприемачество, „сребърна” икономика и сектори на
икономиката с потенциал за разкриване на нови работни места, адекватни на
възможностите на наличната остаряваща работна сила.
Осигуряване на възможности за отдих, спорт, туризъм и участие в културен живот на
възрастните хора;
Приоритетно развитие на обучението на социални работници, специализирани в
грижата за възрастни хора;
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Изграждане на териториални комплекси /регионални, национални и международни/
за възрастни хора с възможности за предоставяне на всички необходими видове
услуги за поддържане на тяхната активност, трудови умения, здраве, образование,
информираност и комуникативност и др.;
Насърчаване достъпа на възрастните хора до образование и обучение,
информационни и комуникационни технологии, които ще им позволят да останат
активни и да участват пълноценно в обществения живот. Засилване на мерките,
целящи развиване на компютърни и технологични умения за възрастните като
средство за подобряване на възможността за постигане на общество на знанието;

2.5.6.Трудов пазар и безработица
Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица.
Трудовата заетост има отношение не само към икономическите аспекти на човешкия
ресурс, а и към социалните. Тя рефлектира върху доходите на населението. Трудовата
заетост е свързана пряко състоянието на пазара на труда. По данни на НСИ на национално
и областно ниво за периода 2007-2012 г. трудовата заетост е с подчертана негативна
тенденция на развитие.

Фигура 7. Трудоспособно население в област Бургас по общини
Данни НСИ
Област Бургас е с коефициент на заетост 57,3% за възрастова група 15-64 г., което е близо
до средните стойности за страната /58,8%/ и за Югоизточен район /58,5%/. От голяма
важност за населението е сезонната заетост в сферата на туризма, строителството,
търговията, дърводобивната промишленост и селското стопанство.
Таблица 12. Коефициент на безработица/Икономически активно население
в община Царево.
Период
години

Безработни лица

Процент на
безработица
%

общо

Безработни
повече от
година

Безработни
до 29 год.

Икономически
активни

31.12.2013 г.

-

-

-

-

3693

31.12.2012 г.

13,95%

515

115

58

3693

31.12.2011 г.

13,00%

480

133

59

3693

31.12.2010 г.
10,17%
481
Източник: общинска администрация

122

59

4729
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Икономически активни лица в община Царево през 2013 г. са 3693, което е много повече от
неактивните. Към 31.12.2012 г. процентът на лицата в трудоспособна възраст е 62%, а тези
в надтрудоспособна 22%, което е добра основа за пазара на труда в общината.
От данните на безработните в община Царево е видно, че: 64,5% от регистрираните са с
висше, средно професионално и средно образование, а 35,5% са с основно и по-ниско
образование и без квалификация. От безработните тези с висше образование са 21%, а
тези със средно и средно специално 78%. Този профил на безработицата значително се
различава от профила в общините с чисто селскостопанска насока на производството.
Процентът на неактивните лица безработни над две години е сравнително нисък – 11%.
Безработицата в общината е силно повлияна от липсата на пазар на областно и
регионално ниво. Макар и в значително по-малка степен, хората в трудоспособна възраст
със
средно
и
повисоко
образование
напускат общината и
формират външен и
вътрешен
миграционен
поток.
Една
част
от
помладите
хора
се
насочват към големите
областни
центрове
Бургас и София.
От общината не се
формира
постоянен
поток от ежедневни
трудови
пътувания
към центрове с подобри производствени
мощности, дейности и
Фигура 8. Безработни лица
социална
Източник: община Царево
инфраструктура.
Повисок е процентът на културно-битовите пътувания (за образование, здраво обслужване и
др.) към Бургас. Община
Царево
се
отличава
с
относително
ниска
ежедневна
миграция
в
сравнение с другите общини.

Регистрирани
безработни
лица по години
На общинско ниво тенденцията заетостта на мъжете да е
по-висока от тази на жените
следва общата тенденция за
всички общини в област
Бургас.
За осигуряване на заетост и
повишаване на доходите на
населението Общинска администрация Царево успешно
реализира проекти по национални и европейски програми, насочени към безработни
лица. В изпълнение на об-

Фигура 9. Профил на безработните лица
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щинския план за развитие 2007-2013 г. общината е привлякла общо над 463 464,00 лева
и е осигурила заетост за общо 199 лица от различни възрастови групи. По програма за
насърчаване на заетостта, включително за младежи до 29 г., са разкрити общо 4 работни
места. Открити са 77 нови работни места чрез наемане на безработни след проведено
обучение за придобиване на квалификация.
Таблица 13. Проекти, осигуряващи заетост и доходи за населението на община
Царево
Стойност
Заети
Програма
Реализиран проект
Цел на проекта
лица
лв.
МТСП ОП РЧР

МТСП ОП РЧР

„Нов
избор”
развитие
реализация

–
и

осигурявване на заетост на
безработни лица по спец. „раб.
озеленяване”.

116 000,00

27

„Нов
избор”
развитие
реализация

–
и

осигурявване на заетост на
безработни
лица
по
специалността „помощник пътен
строител”, „раб. озеленяване” и
„раб. поддръжка на пътища”.

205 400,00

50

13 248,00

10

МТСП Регионална
програма за заетост
и обучение

Регионална
програма за заетост
и обучение

Осигуряване на заетост
„Работник
поддръжка”
„Събирач на приходи”

НП, финансиране
чрез Агенция по
заетостта

ОСПОС

осигуряване
на
заетост
–
аварийни дейности и зимна
поддръжка.

-

54

МТСПОП РЧР

Проект „Подкрепа
за достоен живот”

Социално ангажирани 26 лични
асистенти на лица с инвалидност
над 90%, в т.ч. 5 деца.

97000,00

26

„Старт
на
кариерата”, 9 мес.
от 08.10.2012г.

заетост на лица до 29 г.,
завършили висше без стаж по
специалността си

4 724,00

1

„Старт
на
кариерата”, 9 мес.
от 01.10.2013 г.

заетост на лица до 29 г.,
завършили висше без стаж по
специалността си, назначени 3
човека /1 юрист, 2 туризъм/

14 172,00

3

НП „Ново начало –
от образование към
заетост”

„Ново начало – от
образование
към
заетост”

създаване
на
заетост
на
младежите чрез осигуряване на
възможност за стаж.

-

10

Програма
„Подкрепа
заетост”

„Подкрепа
заетост”

назначени 10 човека на длъжност
„Работникстроителство”
от
29.10.2012г. за срок от 12 месеца
със заплата 380лв. и 8 човека
наставници от 30.10.2012г.за
срок от 6 месеца със заплата ½
МРЗ

12 920,00

18

НП
„Старт
кариерата”

на

НП
„Старт
кариерата”

на

за

за

за
и

Действията по отношение на намаляване на безработицата трябва да се реализират в две
основни направления – превантивен (обучение на безработни и заети) и защитни – мерки,
насърчаване на работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение.
Стагнацията на пазара на труда и липсата на работодатели в реалния стопански сектор,
принуждават общинска администрация Царево да действа като единствения „голям
работодател” с цел превенция на трайната безработица и повишаване пригодността на
работната сила за заетост.
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2.5.7. Доходи
Доходите на населението са индикатор за оценка на условията на живот и за определяне
на покупателната му възможност. Основните източници на доходи за населението от
община Царево са от работна заплата и пенсии. В структурата на доходите намалява делът
на доходите от работна заплата, който е далеч под средните за страната стойности.
Доходите от предприемачество са ниски. Увеличава се делът на социалните доходи, което
говори за нарастваща зависимост нанаселението от системата за социална защита.
Сравнително висок е делът на доходите отдомашното стопанство, включително и от
туризъм, което отразява тревожна тенденция към натурализация на доходите и
икономическо затваряне на домакинствата. Покупателната способност на населението е
силно ограничена. Конкретни данни за структурата на доходите, разходите и потребление
на домакинствата в община Царево няма, но в настоящият документ са представени
обобщените стойности за 2012 г. и сравнението им с предходната година на национално
ниво. През 2012 г. българските домакинства са изразходвали средно на лице с 16.1%
повече средства от 2011 година. Основната част - 83.5%, традиционно са похарчени за
задоволяване на потребностите, а 15.8% – за плащане на данъци и други разходи
(регулярни и еднократни трансфери към други домакинства, основен ремонт на жилище и
други). Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 36.2% през
2011 на 33.4% през 2012 година. През последната година се увеличават разходите за
жилище, вода, електроенергия и горива с 26.0% спрямо 2011 година. Увеличение се
наблюдава и при разходите за здравеопазване (с 8.2%), за транспорт (с 24.4%) и
съобщения (с 10.5%). Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава
в границите на 3 – 4%. Разходите за свободно време, култура и образование са ниски и
варират в границите на 1,2 – 2%.
2.5.8. Изводи:
1. Демографското развитие на общината има негативна тенденция. Влошени
демографски показатели – общо застаряване и висок темп на намаляване броя на
населението в определени територии, влошен здравен статус.
2. Несъответствие между професионалната квалификация на работната сила и
завишените изисквания на пазара на труда; неравнопоставеност на пазара на труда
за хора с увреждания; неравномерно разпределение на квалифицирани кадри;
неблагоприятна образователна структура на населението, висока степен на
неграмотност сред малцинствените групи;
3. Засилващи се тенденции за концентрация на малцинствените групи в неравностойно
положение по отношение на ниво образователен ценз и доходи;
4. Равнището на безработица расте;
5. Висока безработица сред всички уязвими групи – висок процент на безработни,
включително дълготрайно, особено сред младежи, сезонен характер на заетостта в
основни сектори за региона като туризъм, строителство; намаляваща заетост в
традиционни сектори като селско и горско стопанство, риболов, хранително –
вкусова и преработвателна промишленост;
6. Доходите на населението са ниски. Нисък жизнен стандарт спрямо Европейския
съюз, наличие на „гнезда на бедност”, обедняване на населението, ниско ниво на
реалните доходи;
7. Недостатъчно добро качество на предлаганите услуги от заведенията за социално
подпомагане, образование и здравеопазване. Мрежата от културни, професионални
и специализирани образователни институции не отговаря на изискванията
за
обучение през целия живот и се характеризира със затруднен достъп, ниско
технологично ниво, което е препятствие за обучение на конкурентоспособни хора на
пазара на труда;

65

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
8. Остаряла и амортизирана материално-техническа база на заведенията за социално
подпомагане
и
здравеопазване.
Неравномерна
структура,
диспропорции,
недостатъчен брой и капацитет;
9. Заетост се осигурява с инструментите на националните програми и ОП РЧР;
10. Влошено качество на градската среда – затруднен достъп за хора с увреждания,
голяма интензивност на застрояване, изчезване на зелени площи;
Препоръки:
1. Привличане на партньори – иницииране на действия за развитие на туристическия
сектор.
2. Използване на потенциала на работодателски организации и местен бизнес за
оказване на консултантски, образователни и други услуги, свързани с дейностите по
заетост.
3. Запазване на активността на местната администрация за осигуряване на заетост по
национални и оперативни програми.
Понастоящем обектите на социалната инфраструктура изцяло са разположени в границите
на населените места. Значителен дял от здравното, образователното, деловото, търговското
обслужване, както и постоянното, така и на приходящото население на община Царево, се
извършва в областния център.
2.6. Икономическа характеристика
2.6.1. Обща характеристика на общинската икономика
Въпреки туристическите и природогеографските си ресурси община Царево се включва в
икономиката на област Бургас с незначителен дял – около 3.1 %. В общинския
икономически профил преоблада дялово участие на туризма. В резултат на негативните
икономически фактори в общината са натрупани неравновесия поради моноструктурност на
икономиката и неразвитост на икономическата инфраструктура.
2.6.2. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и
предприемачество.
Отрасловата структура на община Царево е многопрофилна, въпреки че няма съществен
дял във формирането на ВБП на областно и национално ниво.
На общинско ниво отрасловата структура включва:





Промишленост. С подотрасли добивна и строителна промишленост, корабостроене,
хранително-вкусова и дървопреработване.
Горско стопанство;
Селско стопанство;
Услуги с основен дял на туристическия сектор.

Промишлеността формира 3,2% от приходите в общината. Развитието ѝ е от значение
туширане на сезонния харектер на безработицата и за максимално задоволяване
местните нужди от различни стоки. В общината липсват традиции за развитие
промишлеността, с изключение на опита в корабостроенето, като повечето производства
развити изкуствено в изпълнение на плана от 80-те години за съживяване
крайграничните райони на Странджа-Сакар.

за
на
на
са
на

Подотрасълът добивна промишленост през последните години се развива умерено и е
пряко свързан с развитието на строителството в крайбрежната зона и търсенето на
качествени облицовъчни и строителни материали. На територията на общината се добива
гарбо от кариерата в местността “Оскруша” край с. Изгрев. В селото има и неразработено
находище на базалтоандезит, което се намира в местността “Гларус баир”.
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Корабостроенето е подотрасъл със затихнали функции. До 2012 година КЗ «Пасат» гр.
Царево, произвеждаше плавателни съдове и изделия от пластмаси. На този етап дейността
на предприятието е преустановена, въпреки че наличието на изградена база, квалифицирани кадри, подходящи условия и потенциален пазар за продукцията са предпоставка за
бъдещото ѝ подновяване и развитие.
Строителната промишленост е представена от частни фирми. За съжаление на много от
строителните обекти на територията на общината работят строителни компании от
вътрешността на страната. Този подотрасъл бележи значителен ръст в периода 2005 – 2009
г. и се задържа устойчив и през 2013 г. Подемът е обвързан с развитието на туризма и
необходимостта от изграждане и обновяване на туристическата и комунална
инфраструктура, и жилищния фонд.
Хранително-вкусовата промишленост на територията на общината е с местно значение като
липсват значими производства. Представена е от РПК – Царево и няколко частни фирми.
Очаква се туристическият подем и необходимостта от задоволяване на населението с
пресни храни да доведе до развитие на тази промишленост. Неизползван остава
потенциала за производство на екологично чисти хранителни продукти.
Горско стопанство: Общата площ на горския фонд в община Царево възлиза на 407 620
дка, което е 79,41% от територията ѝ, в това число и гори със стопанско значение.
Наличният потенциал е предпоставка за развитието на дърводобивна и дървопреработвателна дейност.
Дървопреработването се развива във връзка със засиленото строителство и наличието на
суровина с добри качества с местен произход, което свежда до минимум транспортните
разходи. Очаква се задържане и понижение на темпа на растеж на този подотрасъл с оглед
намаляване на наличните промишлени количества дървесина, поради лошото им
структуриране.
Дърводобивната дейност се осъществява от държавните лесничейства.
Селско стопанство:
Природо-географските характеристики на общината са определящи за развитието на
селското стопанство и исторически са обособили традиционно предимство на
животновъдството пред земеделието.
Като цяло отрасълът селското стопанство е бил приоритетен за общината до аграрната
реформа. На този етап, въпреки особенато му значение, развитието му е застрашено,
поради разпокъсаността и практиката да се търсят земеделски земи за неселскостопански
нужди.
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Подотрасъл земеделие. Община Царево има традиции в производството на зърнени и
технически култури. В селското стопанство много важна ниша – производството на
екологично чисти продукти, в която е необходимо да се създадат конкурентни предимства.
Тенденциите за ръст в потреблението им са значителни. Преструктурирането на пазара на
селскостопанска продукция в полза на екологично чистата продукция се налага и поради

Фигура 11. Баланс по видове собственост
Източник: ОСЗГ

Фигура 10. Баланс по видове територии по предназначение
Източник: ОСЗГ
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специфичните изисквания на ЕС. В същото време този пазар е в начален стадий на
формиране, което е благоприятна възможност за развитие.
Обобщената оценка за селското стопанство на територията на общината показва, че
съществуват условия за развитие на екологично земеделие, но сградният фонд и
техниката са силно амортизирани. Липсват сигурни пазари за реализация на продукцията.
Намалява броят на животните, а породният им състав е влошен. Възможностите за развитие
са в следните основни направления: животновъдство; пчеларство; екологично земеделие;
добив и преработка на дървесина; изкупуване, съхранение и обработка на билки; селски,
еко и ловен туризъм.
Таблица 14.
Тип земеделска земя

Площ ( в дка )

Дял ( %)

ниви /орна земя/

22757,401

61,32

временно неизползваеми орни ниви

618,66

1,67

наводнени орни земи

2,036

0,005

изоставени орни ниви

1190,976

3,21

овощни насъждения

501,721

1,35

лозови насъждения

2227,873

6,00

изоставени територии на трайни насъждения

777,334

2,09

други земни територии

64,969

0,18

естествени ливади

1301,195

3,51

пасища, мери

5948,689

16,03

стоп. дворове и произв. бази на селско стоп.

141,773

0,38

складове за обслужване та селско стоп.

73,138

0,20

животновъдни комплекси и ферми

32,577

0,09

кравеферми

94,087

0,25

полски пътища

1380,088

3,72

Източник – КВС
Земеделските земи в община Царево са разположени в землищата на населените места по
крайбрежието и тези, попадащи в парк Странджа. Земеделските земи в парка заемат
приблизително 19% от парковата територия. От тях обработваеми са близо 72% от
земеделските земи и почти 14% от парковата територия. Мерите и пасищата са 25% от
земеделските земи и на
87%
от
необработваемите земи
в
парка.
Основната
част от обработваемите
земи са разположени в
землищата на Малко
Търново, Граматиково,
Звездец,
Близнак,
Стоилово, Бяла вода,
Визица,
Ахтопол
и
Кости. В структурата
на
обработваемата
земя
преобладават
нивите – над 94% от
обработваемите земи.
Трайните насаждения
Фигура 12. Засяти площи по видове земеделски култури
преобладават
в
(хиляди дка.)
землищата
на
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Граматиково, Кости, Резово, Близнак и Ахтопол. Основен дял от ливадите са разположени в
землищата на Малко Търново, Стоилово, Бродилово, Кости и Резово. По оперативни данни
от общините обработваната земя е около 5%. В сравнение с другите отрасли на
икономиката през последните години селското стопанство е претърпяло най-сериозен
упадък.
Подотрасъл животновъдство. Продуктивността и породният състав на животните са
значително влошени. Растениевъдството в парка е било в голяма степен функция от
развитието на животновъдството. В тази връзка се наблюдава тенденция на явно
преструктуриране на засетите площи през последните две десетилетия. Докато в края на
80-те г. основен дял се пада на площите, засети със зърнено-фуражни култури, в началото
на новото хилядолетие те са намалели над три пъти. Същевременно се наблюдава известно
увеличение на площите, засети със зеленчуци и варива, основно за лични нужди като част
от личните стопанства на местните жители. Масовото отдръпване от селското стопанство в
региона се дължи основно на високите производствени цени и липсата на финансова
възвръщаемост. Използването на екологосъобразни практики се нуждае от значителните
усилия и подкрепа на централните и местните власти. Риболовът е важен елемент от
местния бит и специфична основа за развитието на туризма.
Туризмът като индустрия
Туризмът е структуроопределящ за страната и за него се говори вече като за индустрия.
Развитието на туризма на местно ниво се определя не само от ресурсите, но и от редица
фактори, външни и вътрешни, които оказват стимулиращо или задържащо влияние. Към
външните фактори се отнасят: развитието на световните туристически пазари, развитието
на туристическия пазар на европейско, национално, регионално и областно ниво. Влияние
оказва и приетата Концепция за пространствено развитие, която определя националната
политика за подкрепа. Вътрешните фактори са свързани основно със съществуващия
потенциал на местно ниво, степента на изграденост на инфраструктурата, включително
специализираната туристическа инфраструктура и местното икономическо развитие.
Развитие на туризма на международните пазари:
Международният туризъм и през последните три години заема едно от водещите места в
световното производство и износ на услуги. Между състоянието на туризма и глобалните
икономически тенденции се установява взаимна корелация, като в годините около кризата
се развиват интензивни процеси свързани с „разместване на пластове” в географията на
международния туризъм. По данни на СТО, през 2011 г. приходите от международния
туризъм, заедно с тези от международния пътнически транспорт възлизат на 3.4 милиарда
щатски долари на ден, като постигнатото през 2011 г. е индикация за развитието на този
сегмент спрямо нивата на предкризиствия период 2008-2009 г. През 2013 г. в глобален
мащаб туризмът заема четвърто място в износа, след търговията с горива, химикали и
храни. За много страни той е основен експортен отрасъл и главен източник на чужда
валута, като създава така необходимата заетост и възможности. За България туризмът е
между основните стълбове на икономиката, като неговият дял в БВП е от порядъка на 10%.
Динамиката в развитието на международния туризъм по региони се характеризира с голямо
разнообразие и противоречиви тенденции, които се откриват при противопоставянето на
традиционните туристически региони Европа и Америка на новите развиващи се райони –
Азиатско-Тихиокеански, Африка и Близкия Изток. В периода 2005-2011 г. е отбелязан
бавен ръст на туризма за Европейския туристически регион и неговите субрегиони, който
видимо бележи оживление след 2011 г., но все още спадът на приходите /спрямо
предкризисната 2008 г./ не е компенсиран. За Европа средният приход от едно пристигане
в региона като цяло е близък до средния за света. Благоприятно е, че изключение в това
отношение е установено в региона на Централна и Източна Европа, която като правило има
най-ниската стойност между всички субрегиони в света. Това разкрива значителни резерви
пред страните от ЦИЕ, включително пред България, за диверсифициране и повишаване
качеството на предлагания туристически продукт, а от там и за увеличаване на приходите
от него.
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Развите на туризма на европейско, национално, регионални и областно ниво:
Туризмът в Европа се нуждае от съвместни усилия за стимулиране на растежа. Това е
важно, тъй като към 2011 г. и петте големи европейски туристически дестинации (Испания,
Франция, Италия, Германия и Великобритания) все още не са достигнали обема на
приходите си от предкризисната 2008 г. За разлика от тях, значителен ръст точно през
кризисните години реализират Австралия, Макао, Хонг Конг и Китай. На европейско ниво
ниските темпове за развитие на туризма се свързват с подценяване на конкуренцията на
световния туристически пазар от една страна, и от друга, с насочване на ресурси за
преодоляване на различията в инфраструктурното и социално-икономическо развитие на
новите членове на ЕС. Това заедно със световната икономическа криза измести от дневен
ред интереса към туристическия пазар. Направените изследвания и анализи маркираха
изискванията, пред които е изправен туристическият пазар, а именно все по-динамична
световна конкуренция, нововъзникващи икономики или развиващи се държави, които
привличат все по-голям брой туристи. Изправена пред тази конкуренция, Европа трябва да
предложи устойчиви и качествени туристически услуги, като се опре върху сравнителните
си предимства, по-специално разнообразието на своите природни забележителности и
изключително богатото си културно наследство. Тя следва също така да укрепи
сътрудничеството с държавите, чието население може да се превърне в източник на
посетители за европейските дестинации с постепенното подобряване на своя жизнен
стандарт.
Друго сериозно предизвикателство е свързано с демографските промени в Европа, както и
с новите форми на поведение или очаквания на туристите, които произтичат от тях. Тези
промени изискват бързо адаптиране от страна на индустрията, за да може да запази своето
ниво на конкурентоспособност. По-специално през 2010 г. броят на хората на възраст над
65 години достигна 20 % от населението. Тази част от населението, съставена от хора, които разполагат едновременно с покупателна способност и със свободно време, представлява изключително важен потенциал по отношение на пазара, но изисква също така адаптирането на сектора към нейните особености. Същото е положението с нарастващия брой туристи с намалена подвижност (неотдавна техният брой бе изчислен на 127 милиона души)
със специфични нужди, които следва да бъдат включени в предлагането на туристически
услуги.
В политиката за туризма трябва да бъдат включени изцяло и други структурни предизвикателства. При предлагането на туристически услуги трябва да се вземат предвид изискванията, свързани с изменението на климата, както и с недостига на питейна вода и енергия,
натиска върху биоразнообразието или рисковете за културното наследство, породени от
масовия туризъм. Предприятията от туристическия сектор трябва да намалят използването
на питейна вода, когато съществува риск от суша, да намалят емисиите на парникови
газове и да намалят своето въздействие върху околната среда.
През следващите години изменението на климатичните условия в Европа вероятно ще
предизвика преструктуриране на моделите на пътуване и ще се отрази върху някои
дистинации. Все по-неотложно е изготвянето на обща европейска политика за
развитие на туризма.
Национална политика:
През последните петдесет години в България са приети редица нормативни актове и
разработени няколко стратегии за развитие на българския туризъм. Националният модел
голяма степен препокрива модела на европейско ниво и до голяма степен развитието
туризма се дължи на познаването на България като туристическа дистенация,
действията на туроператорските фирми и промоциране на туристическите ни ресурси
ползващи услугите на морския и зимен туризъм.

са
до
на
на
от

Специалните нормативни актове в областта на туризма са общо 19 документа, в това число
Закон за туризма, 2 устройствени правилници, 15 наредби и тарифа за таксите, които се
събират по Закона за туризма. Специалното българско законодателство в областта на тури-
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зма се отличава със своята динамичност и непостоянство. Честите промени на нормативните актове в сферата на туризма се дължат на периодичната промяна в статута на държавния орган по туризъм при всеки нов състав на Министерския съвет на Република България
и липсата на дългосрочна държавна политика за развитие на туризма.
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма, чийто срок на действие е
изтекъл, по същество представлява по-скоро ситуационен анализ, включващ мерки за
развитието на туризма в пожелателен стил. В нея липсва дългосрочна визия, цели и
стратегия за постигане на устойчив туризъм. Развитието на туристическите територии са
оставени на разпореждане на държавни, общински и частни визионери. Не са определени
ясно границите на природните паркове, забелижителности и защитени територии. Няма
приети единни норми във връзка със застроявеното и урбанизиране на природните и
културно-исторически територии, както и не е постигнато устойчиво съгласие за това с
природозащитни организации. Всяко ново правителство на Република България обявява
туризма за приоритетен отрасъл и същевременно с това променя структурата и функциите
на държавния орган. Всичко това води до липсата на ясни правила за осъществяване на
туристическа дейност и до липсата на устойчиво развитие на отрасъла, особено в сферата
на националната туристическа реклама, туристическия маркетинг и туристическата
информация.
Законите и подзаконовите нормативни актове, имащи отношение към извършването на
туристически дейности и предлагането на туристически услуги, са общо 36. Тези
нормативни актове са пряко или косвено свързани с развитието на туристическите
дейности и услуги. Отличават се със своята относителна стабилност, тъй като са приети
сравнително скоро и са синхронизирани с европейското законодателство.
Правна рамка на оперативните и функционални връзки във и извън Държавната агенция по
туризъм: Функционалните връзки на Държавната агенция по туризъм /ДАТ/ с обществените
и частни институции и туристически сдружения са регламентирани в следните нормативни
актове: Закон за туризма, Устройствен правилник на Държавна Агенция по Туризъм, Закон
за администрацията; Наредбите, издадени на основание Закона за туризма. Закона за
туризма дава права и определя отговорности на различни субекти при реализацията на
държавната политика в областта на туризма и дефинира техните функции.
Контролът върху качеството на туристическия продукт е поверен на Комисията за защита
на потребителите и на кметовете на общини. Председателят на Комисията за защита на
потребителите и Председателят на ДАТ са длъжни ежегодно да представят съвместен
доклад на МС на РБ за резултатите от контролната дейност по Закона за туризма.
Популяризирането на българския туризъм в чужбина се извършва от Държавна Агенция по
Туризъм съвместно с Министерството на външните работи и Министерството на
икономиката и енергетиката чрез подчинените на тези ведомства служби по търговско –
икономически въпроси към дипломатическите и консулските представителства на
Република България и съвместно с Министерството на културата чрез подчинените му
български културни институти.
Освен регламентираното в законите взаимодействие на Държавната Агенция по Туризъм с
други институции и организации, българското законодателство допуска и друга правна
основа за осъществяване на дейности. Чрез договори и споразумения могат да се
регламентират оперативно въпроси и проблеми, появили се от бързото развитие на
обществените отношения
На областно ниво туризмът има съществен принос в социално-икономически план.
Областната стратегия за развитие на туризма на област Бургас за съжаление
разглежда развитието му като перспективно до границите на община Созопол.
Това се изразява както в подробното описание на ресурсите, така и в заложените за
развитие цели и дейности. Стратегията е така структурирана, че по подразбиране определя
посещенията до парк Странджа и другите туристически ресурси на община Царево, като
еднодневни пътувания, посещения, които могат да бъдат направени при пътуване по вело
маршрути или като ползване на крайбрежните курорти за краткотрайна почивка. Факт е, че
големият и непрекъснато нарастващ туристо поток, който пристига на летище Бургас се

72

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
насочва към комплексите северно от Бургас или на юг до Созопол. Голяма част от
българските туристи, които предпочитат южното черноморие за лятна почивка, рядко
избират дестинация южно от Приморско.
Сравнително ограничаващи по отношение развитието на общината, като цяло и в
частност на туризма, са и мерките, заложени в националната концепция за
пространствено развитие. Съгласно нея община Царево представлява периферен район
за насочено въздействие, но то е тясно регламентирано в сравнение с районите за
икономически растеж.
Независимо от съществуващите ограничения, развитието на туризма за община Царево е от
съществено значение. От направените анализи и оценки, туризмът е структуроопределящ
отрасъл на община Царево с възможности за морски рекреативен туризъм като основен вид
и допълващи видове – опознавателен, еко и етно-туризъм, яхт туризъм, селски туризъм,
фото и хоби туризъм, ловен туризъм, спортен и подводен риболов. Общината има
потенциал за развиване и на други видове туризъм, свързан със свободното време – голф,
спорт и уелнес.
На територията на общината съществуват добри възможности за увеличаване на приходите
и заетостта от развитието на туризма. Пътната и екологичната инфраструктура са на
сравнително добро ниво и продължават действията на общинска администрация за тяхното
подобряване. За насочване на действията на община Царево през следващия програмен
период 2014-2020 г. към подобряване на социолно-икономическите условията в настоящия
програмен документ е направена оценка на съществуващата специфична за развитието на
туризма инфраструктура и са определени мерките за развитие.
Транспортна достъпност:
Община Царево е достъпна дестинация. На 70 км. е най-голямото в южна България летище
и жележопътна гара. През територията на Царево преминават второкласен и третокласен
път, които са в добро състояние. Населените места в пет километровата крайбрежна зона
са достъпни по изградената четвъртокласна мрежа и връзките и с пътищата от по-висок
клас. Селата, разположени в парк Странджа, също са достъпни по междуселищната мрежа.
Тези пътища имат параметри, които се определят от нормативите за изграждането им в
природен парк и се нуждаят от основен ремонт и рехабилитация, за което са заложени
средства в този документ.
Достъпът до главните градски селища по вода се осъществява през пристанища Царево и
Ахтопол. Географската близост на района до Босфора е предпоставка за включването на
инициативи в ОПР за изграждане на яхтени пристанища и развитие на услуги за ремонт на
яхти.
Приетият ОУП на община Царево разглежда път І-9, основната транспортна ос, като част от
бъдещ черноморски ринг – сухоземен транспортен коридор, който да обвърже
крайбрежните територии на всички страни, граничещи с Черно море. Значение за развитие
на туризма в общината има и бившият път IV-90077, който преминава успоредно на брега и
достига до с. Резово. Този път е прекласиран в третокласен, предвид функциите му и
възможностите за откриване нов ГКПП на българо-турската граница. Рехабилитирането му
ще съдейства за развитие на трансграничното сътрудничество между граничните райони на
двете страни и по-пълноценно използване на потенциала на граничния район за развитие
на морския туризъм. Същевременно ще помогне за компенсиране негативите от
периферното разположение на общината по отношение на националната територия и
изолираността й, предвид по-слаборазвитата пътна мрежа. За съхраняване качествата на
природната среда и развитието на туризма се предвижда извеждане на транзитния товарен
трафик от крайбрежните селища в тила на зоната. Очаква се прекласирането на път ІІ-98 в
първокласен и насочване към него на транзита към Република Турция. Направлението
Ахтопол-Бродилово-Кости има важно значение за развитието на гр. Ахтопол и Природен
парк «Странджа» и в бъдеще е необходимо да се развие като инвестиционна инициатива.
Тази нова транспортна ос е условие за устойчиво развитие на общината, тъй като ще
стимулира урбанизационните процеси в тила на крайбрежието.
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Екологична инфраструктура:
Всички населени места от община Царево са водоснабдени. Водопроводната мрежа се
нуждае от подмяна в по-голямата си част и от доизграждане в населените места Кондилово,
Бродилово и Резово. В общинския център Царево има изградена ПСОВ, която трябва да
бъде рехабилитирана, за да включи отпадъчните води от канализационата мрежа на новите
жилищни територии зона „Север” и „Белия бряг”. За изграждане на канализацията в зона
„Север” има одобрен проект и осигурени средства по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Доизграждането на канализацията в Цаверо и разширението на ПСОВ се предвижда да
бъде извършено през програмен период 2014-2020 г. с публични средства по европейските
фондове. За изграждането на ПСОВ в гр. Ахтопол също има осигурено финансиране,
процедурата по ЗОП за избор на изпълнител е проведена успешно и строителството се
планира да започне през 2014 г. ПСОВ Лозенец е с недостатъчен капацитет и престои
нейното разширение или изграждане на нова пречиствателна станция. Останалите
населени места в общината са на попивни ями без изградена канализация.
Съпътстваща инфраструктура:
Всички населени места са електрифицирани. В Царево и Ахтопол има изградено
енергоспестяващо улично осветление. Разширяването и развитието на нови жилищни зони
в Царево и Синеморец, както и разширението на туристическата база в тях изисква
изграждане на нови трансформаторни постове. Развитието на населените места –
Фазаново, Велика, Изгрев, Бродилово, Кости и Българи като тилови туристически центрове
и увеличаването на броя на леглата в тях също изисква повишаване на сигурността на ел.
захранването и ефективността на използване на ел. енергията. Предстои подземното
вграждане на електропреносната вътрешно-селищна мрежа. Общинската дългосрочна
програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива за периода 2013-2022 г.
предвижда мерки за намаляване на потреблението на конвенционални енергийни
източници и въвеждане на локални източници на възобновяема енергия – фотоволтаични
инсталации за автономно захранване на публични и частни сгради.
Комуникационната инфраструктура е частично изградена, покритие има от страна на
всички мобилни оператори в България. Интернет достъп с висока скорост има в населените
места по крайбрежието и в селищата в петкилометровата крайбрежна зона. Във
вътрешността
на
парка, възможностите
за
ползване
на
мобилни и интернет
услуги са ограничени.

Предстоящото
намерение
на
европейския съюз за
осигуряване
на
сателитни
мобилни
услуги ще подобри
комуникационната
инфраструктура
за
чуждите туристи.
Природните

и

културно-исторически
предпоставки
за
развитието на туризма
са свързани с девствената
природа
на
природен
парк

„Странджа”,
който
заема
80%
от
територията
на
Фигура 13. Туристически данък
Данни община Царево
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общината
и
запазеното
многопластовото
културноисторическо наследство на
крайморските
селища
и
населените
места
във
вътрешността
на
община
Царево. Туристически ресурс
на
общината
са
също
специфичните за тази част
танци, обреди и традиции.
Специфичната туристическа
инфраструктура
включва
степента на изграденост на
хотелската база и местата за
настаняване. Хотелската база и местата за настаняване
на територията на община
Царево е изцяло частна
собственост. Към 2013 г. в
общината има 13 059 броя
легла за туристическо настаняване.
Фигура 14. Леглова база
Данни община Царево

Таблица 15. Показатели за развитие на туризма в Община Царево. Данни НСИ
Мерна
Показатели
2010
2011
2012 2
единица
Средства за подслон и места за
Брой
571
670
75
настаняване1
Легла

Брой

4828

4923

6419

Легла/денонощия

Брой

483222

489669

618650

Брой стаи

Брой

2106

2216

2915

Реализирани нощувки

Брой

107312

158829

248849

Пренощували лица

Брой

18245

26278

42236

Приходи от нощувки

Левове

1764944

3982888

7813925

Хотели

Брой

26

28

38

Легла

Брой

1666

1798

3832

Легладенонощия

Брой

174020

220040

370503

Стаи

Брой

751

819

1432

Реализирани нощувки

Брой

37529

83912

186747

Пренощували лица

Брой

9292

15029

29416

Приходи от нощувки

Левове

1156581

3354928

7274778

1

Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла,
функционирали през съответната година.
2

От 2012 г. изследването са провежда в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския
парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.

В периода 2011-2013 г. броят на туристите и броят на нощувките се запазва сравнително
постоянен, като размерът на туристическият данък се е увеличил двойно. На територията
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на общината работят пет туроператорски фирми, две туристически агенции и две частни
структури, включващи туристически агенции и туроператорски услуги.
Очакванията за развитието на туризма се свързват с интензивно развитие до 2015 г., след
което темпа на растеж се предвижда да се редуцира от 1 до 4 % годишно. До 2025 г.
средствата за подслон ще нараснат над 20 пъти, което ще се дължи както на легализацията
на голяма част от бизнеса в сянка, така и на новопостроената база.
Таблица 16. Прогноза за развитието на туризма
Параметри
средства за подслон

2005
9

% на нарастване

93

2010

2015
146

2020
184

2025
193

141%

25%

15%

15%

брой легла

1943

4687

5863

6730

7724

реализирани нощувки

116580

374946

527661

740310

926888

потенциал нощувки

272948

656156

820806

942212

1081370

посещаемост

105956
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Данни от ОУП на община Царево
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Оптимистичната прогноза за развитие на туризма в община Царево е обезпечена с реални
мерки за увеличаване на площта на урбанизираните територии, включително в границите
на ПП «Странджа» и запазване на плажните ивици и дюнни комплекси. Предложението на
актуализирания ОУП за увеличаване на урбанизираните територии включва увеличаване
на площта на всички населени места в общината, като най-висок е този процент за с.
Варвара. Общата площ на урбанизираните територии за общината е 6917,3 дка., което се
изчислява на 1,35%. Устройствените зони в тези територии се предвижда да бъдат за
ваканционни селища, вилни зони, курортна територия, производствена дейност и други
рекреационни дейности, включително за голф игрище. Общото урбанизиране на
територията в границите на ПП «Странджа» е предвидено да достигене 4898,2 дка, което
представлява 1,315% от природния парк.
На територията на общината към настоящия момент се развива предимно морски
рекреативен туризъм. За развитието му допринася живописният релеф на брега и
характерният за тази част на крайбежните плажове фин морски пясък. Освен съчетание на
слънце, пясък и море, черноморските курорти предлагат пешеходен, вело и конен туризъм,
еко туризъм, фотосафари, посещение на природни, културни и археологически
забележителности. Курортите Царево, Ахтопол и Синеморец предлагат различни
възможности за настаняване – от луксозни 4-5-звездни хотели до малки романтични
семейни хотелчета, които отговарят на световните стандарти. Част от хотелите работят
целогодишно и предлагат възможност за конгресен туризъм, провеждане на различни
събития и инсентив мероприятия. Посетителите имат възможност да се насладят на
незабравими разходки по течението на Велека и на многобройните културни събития,
включващи фолклорнифестивали, събори, анемирани обичаи и запазени обреди.
Общината има потенциал за развитие на културен, еко и селски туризъм. Наличието на
специфични климатични условия в Ахтопол е предпоставка за възстановяване на
традициите в предлагането на балнеотуристичеки услуги. Съществуващите държавни ловни
стопанства могат да разширят до разумни размери развитието на ловен туризам.
Странджанският регион съхранява бога биологично разнообразие, което се свързва с
валоризиране на тези възможности чрез развитие на планински екологичен и културен
туризъм.
С ТУП на община Царево е предвидено изграждането на маршрути за специализиран
туризъм, които включват:
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Пътеки за пешеходни отклонения към специализиран автомобилен маршрут “По
стъпките на “Илинденци” – Регионален бургаски музей – секция “История” – с. Ясна
поляна (Писменово – Фазаново – връх “Киселицата” – историческа местност
“Дългата поляна”) – с. Изгрев – Царево – Ахтопол – с. Бродилово – с. Кости – с.
Българи -с. Кондолово – с. Граматиково – М. Търново- с. Стоилово (историческата
местност “Петрова нива”) – с. Бръшлян – с. Звездец – Бургас. Дължина на
автомобилния маршрут около 235 км. и 2 пешеходни отклонения 15 и 5 км..
Пътеки за пешеходни отклонения към специализиран автомобилен маршрут “По
следите на древността” – Регионален бургаски музей – секция “Археология” –
Созопол – Център за подводни археологически изследвания – Китен – Царево –
Варвара – Ахтопол – с. Бродилово – с. Кости – с. Българи (м. Писан камък, м.
Камилата, м. Мързевско кале, м. Градището) – с. Калово (м. Похлупени камъни, м.
Змеюви къщи, м. Лъгът, историческа местност “Манастира” – параклис “Св. Петка”) –
с. Заберново (м. Каловски юрт) – с. Визица (м. Дели Рашево кале) – М. Търново (м.
Пропада – Мишкова нива, м. Хамбарчето, м. Какачина, м. Станково) – с. Евренозово
(м. Кошубаир) – с. Близнак – Бургас. Дължина на автомобилния маршрут около 280
км. с 8 пешеходни отклонения (2 по 7 км, 2 по 5 км., 1 – 8 км., 1 от 6 км., 1 от 1 км.
и 1 от 0,5 км.
Пътеки за пешеходни отклонения към специализиран автомобилен маршрут
“Църковното наследство на Странджа” – Бургас – Царево – Ахтопол – с.Бродилово –
с. Кости – с. Българи (параклис “Св. Константин и Елена”, свързан с
нестинарството)– Заберново (историческа местност “Манастира”, параклис “Св.
Петка”)– с. Граматиково – М.Търново – с. Стоилово – с. Бръшлян – с. Звездец – с.
Бяла вода – Бургас. Дължина на автомобилния маршрут около 240 км. с едно
пешеходно отклонение от 4 км.
Пътеки за пешеходни отклонения към специализиран автомобилен маршрут “Виа
Понтика” – Регионален бургаски музей – секция “Природонаучна” – посетителски
център в ЗМ “Пода” – ЗМ “Ченгене скеле” – устията на реките Дяволска и Караагач –
ЗМ “Устието на река Велека” и ЗМ “Силистар”. Дължина на автомаршрута около 100
км. с 2 пешеходни отклонения по 1 км.

Разработен е проект “Синеморец – нови възможности за екотуризъм” с финансовата
подкрепа на княжество Монако, съвместно с МОСВ. Проектът е свързан с изграждането на
еко-познавателен маршрут с дължина 10 км. Трасето на маршрута минава през
местностите: “Церът”, “Трудовашката чешма”, “Гечитет”, “Долната воденица” и завършва
при с. Бродилово. Целта на проекта е да покаже характерния ландшафт в крайбрежната
зона, специфичната ксеротермична и понтийско евксинска растителност и богатия
животински свят на влажната зона.
Екотуризмът черпи потенциала си за развитие от изключително богато биоразнообразие
на Природен парк „Странджа”, уникални природни забележителности, пещери, езера,
уникални речни устия. Природен Парк „Странджа” е най-голямата защитена територия в
България и предлага уникалния шанс туристите да разгледат най-големия съхранен
широколистен горски комплекс на Европа. Единствено тук на континента са запазени
типичните за края на Терциера гори (отпреди 1 млн. г.). Горите покриват повече от 80% от
площта на Парка. Средната им възраст е с 30 години по-висока от средната за страната, а
старите гори с възраст над 100 години са 30% от горите в защитената територия – три пъти
повече отсредното за страната! В естествените масиви от стари гори – най-ценните
консервационно значими местообитания – често се срещат дървета от източен горун,
благун, източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500
години. В Природния парк е запазено най-голямото разнообразие на земноводни влечуги в
Европа, могат да се разгледат останки от тракийски гробници, да се срещне цъфнала
зеленика през м. май, да се потърси прохлада в кристално чисти реки, да се полечи
наслада от архаични фолклорни обичаи и традиции, оцелели от езическата древност и
съхранени с любов от хората навсякъде из планината.
Развитието на селски туризъм е най-добрият начин за опознаване на традициите в
общината. Чрез престоя в селска къща туристите могат да се докоснат до традиционния бит

77

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
и култура на местната общност. Гостоприемството на българите, уникалната местна кухня,
съхраненият фолклор, обичаи и занаяти, селищата архитектурни резервати и красивата
природа могат да преврнат този вид туризъм в предпочитан начин за прекарване на
ваканцията. Изключително атрактивни за развитие на селски туризъм са селата в
Странджа.
Къмпинг туризмът продължава да привлича туристи от страната и чужбина, търсещи
алтернативна почивка в досег с природата. По южното Черноморието, в непосредствена
близост до някои от най-красивите български плажове са къмпинг „Арапя” – култово място
за привържениците на ваканциите под звездите, „Градина”, „Златна рибка”, „Юг”,
„Делфин”, „Силистар”, „Ахелой”, „Смокиня”, „Корал”, „Зора”, „Оазис”, „Каваци”, „Китен” и
др.
Заплахи пред развитието и разширяването на туристическите услуги.
Въздействието на туризма и почивната дейност върху околната среда е навсякъде
специфично в зависимост от различни фактори: вид туристическа дейност, голeмина на
района, брой посетители, сезонна концентрация на туристи, видове използван транспорт,
влияние на местната икономика, използване на ресурсите, третиране на отпадъците,
качество на управление на туристическата дейност.
Развитието на транспортната инфраструктура никога не би могла да бъде неутрална
по отношение на околната среда. Тя “окупира” земя, която би могла да бъде използвана за
други нужди или пък да остане в естествения си вид. Построяването на транспортни
съоръжения води до необратимо увреждане на естествените природни местообитания. В
много случаи не се извършва рекултивация на терени. Транспортната инфраструктура
пресича естествените природни местообитания и възпрепятства придвижването и
миграцията на животните.
Някои форми на туризъм водят до разрушаване на местообитанията на растенията и
животните, деградирането на ландшафта и растяща конкуренция при ползването на
ограничени ресурси и услуги, като земя, питейна вода, енергия и пречистване на
отпадъчните води. В допълнение местното население е принудено да се раздели с някои от
традициите си и става свръхзависимо от доходите, постъпващи от туризма. Заплахите за
околната среда нарастват, когато туристическата дейност е съсредоточена в сравнително
кратък период от годината и на малки пространства. Отрицателният ефект може да се
усили, ако е налице паралелно въздействие върху околната среда от другите икономически
сектори – селско стопанство, промишленост, риболов или пък поради разрастването на
населените места.
Туризмът и отдихът зависят изключително много от качеството на природната и
културната среда, а и самите те влияят върху нея. Когато управлението им е лошо или
излезе извън контрол, туризмът и почивната дейност могат да се превърнат в източник на
замърсяване за околната среда. Това е особено валидно в случаите, при които
стремежът е насочен към бързо развитие на неустойчив туризъм, като мярка,
подпомагаща възстановяването на икономиката.
Проблем, свързан с планинския туризъм, е ерозията на почвата. Използването на
планински велосипеди или придвижването на големи групи разрушава почвата. Тези
дейности следва да бъдат регулирани чрез зониране и други ландшафтни мероприятия.
Екотуризмът е малка пазарна ниша, която обхваща развитието и практикуването на
разнообразни туристически дейности през цялата година от туристи от различни
възрастови категории и с различни интереси. По правило екотуризмът не носи големи
вреди на околната среда, защото се практикува от ценители на природата, които имат и
спазват висока култура при практикуването му.
Други форми на отдих, обаче, като играта на голф и лов предизвикват специфични
въздействия върху околната среда и се нуждаят от внимателно планиране. Все още
останалите диви и недокоснати райони се нуждаят от специални мерки за защита.
Засилването на ловуването в много райони оказва сериозно негативно въздействие
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върху дивата фауна. То се усилва при развитието на стопанска дейност и разрастването на
транспортната инфраструктура, която улеснява достъпа до животните. Това разпокъсва
местообитанията им и причинява увреждания на терена и горите. Липсата на ефективни
механизми за регулиране на лова може да доведе до интензивен лов и/или масов
незаконен износ на редки животински и растителни видове. Броят на посетителите на
екологично чувствителни обекти се увеличава непрекъснато поради нарастващия интерес
към природните забележителности. Главните проблеми са свързани с използването на
голям брой моторни превозни средства и концентрацията на туристи през пиковите
периоди. Природните паркове и защитените местности са застрашени от големия брой
посетители, стремежа към все повече дейности на открито и строежа на нови туристически
обекти. Дивата природа привлича туристите, които често обезпокояват животните по време
на размножителния им период и това води до намаляване на тяхната популация.
Морските курорти на България страдат от прекомерното развитие на масов
туризъм. Проблемите се предизвикват от масовото струпване на голям брой туристи,
строежа на нови хотели и ресторанти, увеличаването на течните и твърдите отпадъци и
трафика. Известно смекчаване може да бъде постигнато чрез прилагането на зоново
планиране и други градоустройствени мерки.
Въздействие на туризма върху бреговите зони:







Безпланово построяване на хотели и туристически заведения, пренебрегвайки
изискванията за естетика и съобразяване с местната архитектура, което води до
нарушаване на общия изглед;
Разрушаване на местообитания на растения и животни и намаляване на
биологичното разнообразие;
Липса на канализация и третиране на отпадъчните води;
Неустойчиво използване на природните ресурси – свръхконсумация на питейна вода
и изтощаване на рибната популация;
Натоварване на трафика покрай брега и упражняване на натиск за построяване на
нови пътища и места за паркиране;
Промени в местните традиции и начин на живот.

Въздействието върху околната среда може да бъде класифицирано на няколко
нива:




В местен план – местните хора страдат от недостиг на ресурси (питейна вода и
земя), замърсяване на въздуха и водата, шум и екологични инциденти;
В регионален план – въздействията могат да включват замърсяване на въздуха и
водата, разрушаване на местообитания и намаляване на биологичното
разнообразие;
В глобален план – емисиите на вредни газове от транспорта и обезлесяването
могат да доведат до промени в климата.

Съвременната концепция за развитието на устойчив туризъм изисква поддържането на
баланс между пет важни елемента, без да се отдава предимство на нито един от тях. Това
са: икономика, удоволствие от туризма, общество, култура и околна среда. Нуждата
от устойчив туризъм бива все по – добре осъзната в международен план. Въпреки, че точна
формулировка на понятието устойчив туризъм все още не съществува, могат да бъдат
посочени отличителните елементи на тази дейност:
 съобразяване с допустимото натоварване на околната среда, в границите на което
следва да се придържа човешката дейност;
 осъзнаване на взаимната обвързаност между икономическата дейност и околната
среда;
 провеждане на дългосрочно планиране и политика, тъй като устойчивият туризъм е
цел, която не може да бъде постигната веднага.
Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма:
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Социалното значение на туризма се изразява в: осигуряването на доходи, трудова заетост,
пълноценно използване на свободното време; съдействане за опазване здравето на хората
и повишаване на трудоспособността им; задоволяване културно-познавателни потребности.
Туризмът съдейства и за подобряване на междудържавните отношения, с което нараства
политическото му значение. Той дава възможност за обогатяване културата на българското
население чрез общуването му с представители на различни народи и за придобиване на
чуждоезикови знания. Туризмът влияе и върху демографското развитие на селища и
региони чрез привличането в туристическия бизнес на млади хора. Отрасълът има и
екологично значение, тъй като оказва влияние върху екологичната обстановка в страната в
2 аспекта:




Западните туристи изискват екологично чиста обстановка. В тази връзка
развитието на туризма е немислимо без строги мерки за опазване на природната
среда и подобряване чистотата на селищата. Тези мерки са функция на общата
култура на българското население и в частност – на екологичната му култура.
Туристическите пътувания обикновено са свързани със замърсяване на селища,
паркове и други туристически обекти. Това налага към туристическите услуги да се
включват разяснения по “режимите на ползване” на определени територии.

Проблеми пред развитието на туризма в община Царево:












Недоразвита инфраструктура и пътища във вътрешността на общината;
Невъзможност да бъде усвоен целия туристически потенциал;
Застаряването на населението;
Недостиг на капитал за развитие на МСП в туризма;
Кратък курортен сезон;
Липсва привлекателна туристическа инфраструктура;
Липса на морски транспорт;
Обезлюдяванена селата;
Липса на железопътен транспорт;
Влошаване на състоянието на морските и речните брегове;
Ниска покупателна способност на българските туристи;

Благоприятни възможности за развитие на туризма:










Достъпност по суша и море;
Плажна ивица, подходяща за туризъм;
Многообразие от защитени територии;
Условия за морски, селски, културен, ловен и рекреационен туризъм;
Значителна леглова база;
Сравнително добре развита сухопътна транспортна система;
Развита социална инфраструктура;
Наличие на БГЦПО за обучение на кадри в туризма;
Участия в проекти по програма за трансгранично сътрудничество и други програми
за популяризиране на общината като туристическа дестинация и повишаване на
конкурентоспособността спрямо останалите туристически пазари.

Налице е необходимост от изготвяне на многопластова информационна и
многокомпонентна рекламна дейност, съдържаща специфичните компоненти за
привличане на туристи от сегментите, определени за стратегически важни за
община Царево.
2.7. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
2.7.1. Транспортна инфраструктура и достъпност
Пътна мрежа
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Периферното разположение на областта по отношение на националната територия
предопределя по-ограниченото развитие на пътища от висок клас. Делът на териториите за
транспортна техническа инфраструктура е 0,32 %, значително под този за страната и за
област Бургас, който е 0,6 % и отразява неразвитостта на транспортната пътна мрежа
върху територията на община Царево. Взаимодействието между селищата от вътрешността
е в голяма степен затруднено, поради липсващи и лоши връзки с активните центрове.
Основни мрежи на транспортната техническа инфраструктура и връзките им с териториите
на съседните общини и обекти от национално значение:


Републикански пътища
o
o



Път ІІ-99 – Бургас, Созопол, Приморско, Царево, с. Изгрев, с. Кондолово,
Малко Търново;
Път ІІІ-9901 – Царево, Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово;

Местни (общински ) пътища
o
o
o

Път 90076 - с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново
Път 90079 – Царево, с. Бродилово
Път 90081 – от път ІІІ-9901, през резерват Силкосия до с. Кости

Вътрешнорегионалните комуникации се осъществяват от републиканската пътна мрежа,
като основна роля имат пътищата от втори и трети клас. Път ІІІ-9901 има първостепенна
роля за връзката на областния център Бургас с черноморските общини и по него се
осъществява туристическия поток към Царево и Турция. Път ІІ-99 отвежда карго потока и
облекчава натовареността през летния сезон.
Общинска пътна мрежа:
Общинската пътна мрежа включва общо 3 пътя. Общото състояние на общинската пътна
мрежа е задоволително. Задоволителното им състояние се състои в това, че основата им е
здрава, но с течение на годините се е увеличила неравността на пътя и асфалтобетоновата
настилка се е нацепила т.е. има много надлъжни и напречни пукнатини. Освен това
конструкцията не е оразмерена за големи натоварвания каквито има понастоящем от
големите товарни автомобили и селскостопански машини. Има много дупки в настилката.
През годините те са изкърпвани, но това не е достатъчно за нормалното обслужване на
трафика. За подобряване на общинската пътна мрежа е предвидена реконструкция на
трасе на Път ІІІ-9901 в участъците: Царево, Ахтопол – от км. 3+000 до км. 13+695 и
Ахтопол до Синеморец. В участъка Царево – Ахтопол, поради недостатъчна ширина на
пътното платно се налага разширение или направа на изцяло ново трасе в някои участъци.
Разширението е проектирано приоритетно от западната страна на пътя с цел запазване на
съществуващия оптичен кабел, който е положен от източната страна на пътя. В участъка
Ахтопол –Синеморец се налага разширяване на профила на пътното платно, която включва
изтраждане на:




две ленти за движение по 3, 0 м.
водещи ивици по 0,25 м.
банкети по 1,25 м.

Изпълнени са забележките на областно пътно управление Бургас, а именно:



Предвидени са обходи на с. Варвара, гр. Ахтопол и с. Резово;
Посочен е подхода към бъдещия ГКТП – Резово;



На необходимите места на път ІІІ-9901 Китен-Царево се проектират в следващата
фаза локални платна за обслужване на прилежащите обекти.

Вътрешно селищна пътна мрежа:
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Ширината на пътищата, които преминават през населените места, е по-голяма от трасета
извън тях. Обикновено е от 8 до10 м. Поради ограждането с бордюри, по-слаби надлъжни
наклони и липсата на дъждовна канализация тези участъци са подложени на влиянието на
дъждовната вода и се разрушават по-бързо от другите участъци извън населените места.
Във всички населени места, където преминават трасетата на републиканската и общинска
пътна мрежа има тротоари с ширина от 1,5 до 2,5 м. Като общо състоянието им обаче е
незадоволително. Липсата на достатъчно средства оказва своето влияние върху
поддръжката на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация с оглед
увеличаване безопасността на движението.
Железопътен транспорт
Община Царево няма пряк достъп до железопътен транспорт. Най-близо разположената и
същевременно най-достъпна е ж.п. гара Бургас. Част от туристическия поток, предимно
сегмента на младежи и природолюбители пътува до дистинацията южно Черноморие, като
ползва този вид транспорт.
Воден транспорт
Пристанищата се явяват важни центрове за развитието на целия транспортен комплекс. С
присъединяването на страната ни към Европейския Съюз черноморските ни пристанища са
източна граница на Съюза. Международното пристанище Бургас е важен център на
транспортната система на страната, през което преминава 59% от вноса и износа на
страната и има водеща роля за цялостното развитие на икономиката на страната и района.
Чрез него се осъществява връзката на ЕС със страните от Централна Азия, Близкия,
Средния и Далечния Изток, както и със страните от Черноморския басейн.
Пристанище Бургас:
Пристанищните съоръжения в Бургас, както и тези в Несебър, Созопол, Поморие, Царево,
Ахтопол са вече в чертите на централната част на градовете, което създава определени
проблеми, както от екологично естество, така и от архитектурно – строително естество.
Пристанище Бургас предлага множество услуги на всеки етап от транспортирането и
обработката на товарите. Съществуващите мощности дават възможност да се обработват
практически всички видове товари - контейнери, трейлери и течни химически товари,
насипни и генерални товари. Услугите включват разтоварване и товарене на плавателни и
съхопътни транспортни средства. Допълнителни услуги и съпътстващи обработката такива.
Пристанище Бургас разполага с големи открити и закрити складови площи за различни
видове товари при осигурена охрана, както и хладилен склад, с обща застроена площ от
7000 кв.м. Хладилната зона е 5280 кв.м. Охлаждания обем е 52800 куб. м., разделен на 7
хладилни зали.
Южно от Бургас по черноморското крайбрежие
пристанища Созопол, Царево и Ахтопол.

са

разположени

малките

Пристанище Созопол: Яхтено пристанище „Марина порт Созопол”, разполага с осем
плаващи понтона, на които са разположени 330 кейови места с различни дължини.
Понтоните са захранени с ел.енергия и вода. Пристанището предлага на своите клиенти
безплатен паркинг и интернет достъп.
Пристанище Черноморец, община Созопол: Реконструкцията и разширението на
пристанище Черноморец се изпълнява по Оперативна програма „Рибарство и аквакултури
2007-2013 г.“, приоритетна ос 3 - мерки от общ интерес, мярка 3.3. ”инвестиции за
реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити
лодкостоянки”. Проектните дейности стартират през 2013 и ще се осъществят за срок от
две години.
Капацитетът на съществуващото рибарско пристанище в Черноморец предстои да се
разшири до 96 лодко-стоянки (за рибарски лодки с дължина от около 7 м. до дължина 12
м.), с максимална дълбочина на газене до 1,2 метра. Акваторията на новото рибарско
пристанище се увеличава с две зони – вътрешна зона (акватория) - за маневриране и
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швартоване на рибарски плавателни съдове, катери и рибарски лодки и външна зона
(подходен навигационен канал) за безопасна транспортна комуникация на влизащи и
излизащи от пристанището плавателни съдове.
Новото пристанище в Черноморец ще даде възможност за домуване на десет кораба тип
”Балтик”, с максимален тонаж до 200 тона, газене до 3,2 метра и максимална дължина
25.50 м. Осигурена е минимална дълбочина от 4,50 метра пред кейовете и по кейовия
фронт на рибарския пирс. В тази акватория ще се изграждане хелинг, чрез който
плавателните съдове домуват на брега през неактивния сезон, както и плаващи понтони от
обикновен тип за швартоване на плавателните съдове и за извършване на техническо
обслужване и малки ремонти по тях на вода.
На територията на пристанище Черноморец ще се изгради рибна борса за първоначална
обработка на уловената риба.
Пристанище Ахтопол разполага с пристан и вълнолом, както и с лодкостоянки. Това е
пристанище
за
обществен
транспорт
с
регионално
значение
за
пътнически
услуги;
швартоване
домуване,
обслужване
и
престой
на
рибарски кораби. През октомври 2013 г. Кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев
подписа тристранен договор между общината, Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури и председателя на Местната инициативна рибарска група „Приморско –
Созопол – Царево“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за цялостната
модернизация на кея в гр.Ахтопол. Целта на проекта „Реконструкция и модернизация на
пристанище гр. Ахтопол”е да бъде цялостно възобновен и модернизиран съществуващият
кей.
Пристанище Царево: На брега на Царево е разположено и най-голямото пристанище в
района, което е и първото пристанище на южната граница на България. Най-голямото
предимство е неговата близост до изхода на Босфора, а водата в акваторията е най-чиста
по цялото крайбрежие. Градът е известен с риболова си, но още по-широка известност
имало неговото традиционно корабостроене. То било улеснено от пясъчния бряг близо до
полуострова и от изобилието на дървен материал, произвеждан в Странджа.
Корабостроителницата правела малки и средни кораби. През средновековието от
пристанището на Василико се изнасяло жито и брашно произвеждано в района. Василико
поддържал търговски връзки по море с Цариград и други пристанища на Мраморно и
Егейско море. Пристанище Царево разполага с 2 корабниместа от 176 м. дължина.
Средната дълбочина на водата в района на пристанището е 4,1 м. Пристанището разполага
с проект за изграждане на нова кейова стена, която ще бъдемногофункционална – с
корабно място с дълбочина от 3,8 до 8,9м. и места за яхти. От 1995 г. пристанището е
обявено за международно.
Въздушен транспорт и инфраструктура
На-близко отстоящото летище е летище Бургас. Инфраструктурата на летището отговаря
на изискванията за международно летище за обществено ползване. Пътната мрежа,
свързваща летището с региона, е добре изградена. За летище Бургас е характерно бързото
нарастване на авиотрафика през последните години. Пътникопотокът се образува почти
изцяло от туристи през четирите летни месеца на годината и основният проблем е липсата
на достатъчно площ за обслужване на пътниците и багажите в този период. Отстоянието на
община Царево от летище Бургас е 74,24 км.
На 16 км от общинския център – гр. Царево се намира летище Приморско. То е частна
собственост. Летището има всички разрешителни и лиценз. Пистата на съоръжението е с
асфалтово покритие, предназначена за малки 10-12-местни самолети. Използва се
предимно за парашутизъм и други спортни цели. В последните години е традиционното
място за тандемни парашутни скокове през летния сезон. През 2011 г. там е проведен
Балканският авиационен фестивал. През 2014 г. предстои увеличаване на капацитета му,
както и цялостна реконструкция, което ще позволи кацането на по-големи джетове и
бизнес самолети.
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2.7.2. Енергийна инфраструктура и ВЕИ
На територията на община Царево основен възел на системата на високо напрежение е
подстанция “Василико” /гр. Царево/ - 110/20кв. Подстанцията е с инсталирана трансформаторна мощност 2х25 MVA. Eлектропроводът “Приморско-Василико” 110 кв е изпълнен с
АС-185 мм2 и е с дължина 18 км.
Електроразпределителната мрежа средно напрежение е 20 КВ и осигурява захранването на
трансформаторните постове за всяко от населените места. Тя е с дължина около 150 км.
Мрежата е изградена от въздушни и кабелни изводи като магистрална, с изключение на
някои от малките населени места, където е изпълнена радиална схема. Общото й състояние
е добро, но има кабелни участъци от стар тип и с малки сечения, от които могат да се
очакват проблеми. Изводите средно напрежение от подстанция “Василико” – въздушни и
кабелни са показани в следващите таблици.
Таблица 17. Въздушни изводи

1

ЕП”Кокиче”

20

Дълж.на
територията, км
10

2

ЕП”Лотос”

20

10

АС-50

3

ЕП “БКС”

20

1,6

АС-50

4

ЕП”Кондолово”

20

30

АС-50

5

ЕП”Ахтопол”

20

12,1

АС-50

6

ЕП”Резово”

20

33

АС-50

7

ЕП”Какардел”

20

3,1

АС-50

8

ЕП”Рапан”

20

1,4

АС-50/М-25

9

ЕП”Червен бряг”

20

2,6

10

ЕП”Корабостроител-1”

20

11

ЕП”Корабостроител-1”

20

№

Наименование

U работно,кв

Марка и сеч. на
проводниците
АС-50

Таблица 18. Кабелни изводи

1

КЕ”Залив”

20

Дължина на
територията, км
1,4

2

КЕ”Стар квартал”

20

2

САХЕмТ-120

3

КЕ”Енерго”

20

0,8

САХЕмТ-120

4

КЕ”МВР”

20

1,2

САХЕмТ-120

5

КЕ”Делфин”

20

0,5

САХЕмТ-120

6

КЕ”Мотокар”

20

0,5

САХЕмТ-120

7

КЕ”КЕЧ”

20

0,55

САХЕмТ-120

№

Наименование

U работно,кв

Марка и сеч. на
проводници
САХЕмТ-120

Разширяването и развитието на нови жилищни зони в Царево и Синеморец, както и
разширението на туристическата база в тях изисква изграждане на нови трансформаторни
постове. Развитието на населените места – Фазаново, Велика, Изгрев, Бродилово, Кости и
Българи като тилови туристически центрове и увеличаването на броя на леглата в тях също
изисква изграждане на нови трансформаторни постове.
Переспективното развитие на ел. консумацията може да бъде прогнозирано съобразно
особеностите на селищната система, а именно за:
 зони за развитие на ваканционни селища
 вилни зони
 рекреационни зони
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спорт и атракции
производствени дейности

Най-големите върхови товари се очакват в промишлената зона Царево запад и гр. Ахтопол.
В групата на комунално-битовите товари се включват:
 Битови потребители в жил.сгради
 Комунални потребители-външно осветление, обществени сгради, малки комунални
предприятия, водоснабдяване и канализация.
Консумацията на ел.енергия за комунално-битови нужди се определя в процент от общата
комунално-битова електроконсумация, когато не са известни доказателни комунални
потребители. В направената прогноза не са включени загубите на електроенергия от
трансформиране и пренасяне, както и влиянието на фактора на мощността, поради
ориентировъчния характер на изчислението.
Таблица 19. Подстанции и трафопостове – перспективна прогноза
Селище
Нова П/ст
Мощност,MVA
Нови ТП,бр.
Мощност,ква
гр.Ахтопол
22
2х800
П/ст 110/20kv
2х40 MVA
с.Лозенец

П/ст 110/20kv

23

2х800

-

2х40 MVA
-

с.Бродилово
с.Българи

3

2х630

-

-

4

2х630

с.Варвара

-

-

3

2х630

с.Велика

-

-

3

1х630

с.Изгрев

-

-

4

2х630

с.Кондолово

-

-

2

2х630

с.Кости

-

-

3

2х630

с.Фазаново

-

-

12

2х630

с.Резово

-

-

6

2х630

с.Синеморец

-

-

12

2х630

гр.Царево
40
2х800
Изчислителен прогнозен товар е Р=202189 квт. с коефициент на едновременност за
курортни обекти Кедн.=0,85, при върховия прогнозен товар Ре=171861квт.
Констатации:






Елементите и съоръженията на инфраструктурата имат оптимално разположение по
отношение на разглежданата територия с оглед специфичното й развитие в областта
на туризма. От една страна те преминават главно извън или в тила на територията, с
което я натоварват минимално, от друга страна, съоръженията са разположени в
достатъчна близост, така, че осигуряват достатъчна натовареност.
Разположението на подстанция “Василико” е периферно за територията на общината
и населените места се захранват с много дълги изводи средно напрежение, което
влошава качеството на ел.захранването.
Някои проблеми в електрозахранването са резултат от недостатъчно развита или
амортизирана мрежа средно напрежение, което не е предмет на разглеждане в
регионалната схема.
Захранващата мрежа 110 KV е оразмерена с определен резерв за максимални
товари, които след 1990 г. рязко са намалели, но в настоящия момент нарастването
е драстично. В този смисъл с тенденцията за интензивно развитие на туризма в
Южното черноморие се налага изграждане на допълнителни мощности.

Препоръки:


Поради сезонния характер на върховите товари и силно завишаване на прогнозните
урбанизирани територии с прилежащите им ел. товари, е необходимо изграждането
на още две нови подстанции 110/20 кв. Една подстанция в зоната на с. Лозенец и
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втора подстанция до гр. Ахтопол. Така изцяло се подобрява качеството и
сигурността на цялата мрежа 20 кв, ниско напрежение, както и оптималното
разпределеление на ел. товари.
Намалямане на дължината на съществуващия електропровод 110 KV – “Василико” е
със сечение АСО 185 мм2 и въвеждането му в новата подстанция 110/20 кв до с.
Лозенец.
Продължаване на съществуващия ЕП-110 кв до новата подстанция гр. Ахтопол.
Изграждане на нови трафопостове в новоурбанизираните зони около населените
места.

Възобновяеми енергийни източници:
Царево има разработена общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013 - 2022 г. Основният вид
ВЕИ, който се използва в Община Царево, е биомаса - дърва за горене. На покривите на
частни жилища има инсталирани единични термосоларни системи. Изследват се
възможностите за добиване на енергия от възобновяеми енергийни източници – водна,
слънчева енергия и биомаса за задоволяване на местното потребление и фотоволтаични
централи. Общината се явява единственият платец на енергийните разходи на обектите от
обществения сектор, затова той е главният приоритет пред общинското ръководство.
Общината е направила оценка и анализ на наличните си ресурси, които и дават
възможности за прилагане на дейности и мерки за енергийна ефективност.
Подобряването на уличното осветление чрез подмяна на съществуващото с
енергийноефективно ще доведе до оптимизиране на енергопотреблението в тази целева
група. Друг начин за въздействие върху енергопотреблението в общинския сектор ще бъде
инсталирането на слънчеви колектори за топла вода в някои общински обекти, използващи
топла вода целогодишно.
Енергийна ефективност
Общинските административни сгради в община Царево са в незадоволително състояние
по отношение на енергийна ефективност. Извършено е обследване за енергийна
ефективност на сградния фонд – общинска собственост. Изготвени са проекти за
инсталиране на фотоволтаични системи на покривите на общински сгради. За подобряване
на комфорта в сградите и с цел намаляване на разхода на енергии, най-вече на гориво
през отоплителния сезон, е наложително да се приложат както енергоспестяващи
мероприятия, така и да се приложат мерки по ВЕИ – инсталиране на термосоларни
инсталации за топла вода. Покривите на част от административните сгради са подходящи
за инсталиране на фотоволтаични инсталации.
Сградният фонд на образователната и читалищната инфраструктура са в относително
добро състояние, но преобладаващата част се нуждаят от провеждане на сериозни
енергоспестяващи мерки. За намаляване на енергийните разходи на проблемните сгради са
направени енергийни одити и е необходимо да се приложат предписаните
енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение на подходящи ВЕИ технологии. За
сградите с непрекъсната употреба (детски градини) е подходящо поставянето на
термосоларни инсталации за топла вода. Възможно е на част от покривите на сградите
сгради да се инсталират фотоволтаични инсталации.
Уличното осветление е един от основните консуматори на електроенергия за общината.
Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с
фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Към момента системата за уличното осветление (УО) в Община Царево е изключително енергоемка, а съоръженията й са морално и физически остарели. Това се дължи
основно на обстоятелството, че съществуващите осветителни тела не са енергоефективни.
Секторът домакинства обхваща преди всичко частните жилища на жителите на
общината. Преобладаващата част от жилищния сграден фонд е амортизиран и се нуждае от
прилагане на енергоспестяващи мерки предимно топлоизолация, което може да се
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комбинира с прилагане на ВЕИ технологии. Най-използваният ВЕИ ресурс тук е консумация
на биомаса, преди всичко дърва за горене. Потенциал за приложение на ВЕИ технологии в
личния сектор: Най-голям потенциал за внедряване на ВЕИ технологии в личния има при
използване на термосоларни колектори за топла вода.
Има сериозен потенциал за замяна на съществуващите амортизирани, нискоефективни
горивни инсталации (печки) със съвременни горивни системи, с което може да се
реализира до 100% повишаване на енергийната ефективност. Възможно е на южните
скатове от покривите на жилищата да се поставят фотоволтаични инсталации с малки
мощности до 10 KWp. Въпреки малките единични мощности, при по-масово приложение на
тази технология може да сегенерира голяма сумарна мощност, което в най-екологичното
приложение на PV-системите (по примера на Германия).
В община Царево няма силно развита индустрия. Към бизнес сектора могат да се
причислят и хотелските, и ресторантски комплекси. Тук навсякъде са приложими
термосоларни колектори за топла вода за битови и технологични нужди. Възможно е на
покривите на сградите или като допълнително техническо съоръжение (паркинг) да се
инсталират фотоволтаични инсталации. Бизнесът е този, който може да оценени
инвестиционния потенциал в сектора на ВЕИ и да реализира мащабни проекти в сферата
на:



оползотворяване на биомасата (изграждане на горивни системи на биомаса);
изграждане на мащабни фотоволтаични инсталации (с инсталирана мощност от
няколко MWp);

Община Царево разполага с добър потенциал от ВЕИ, което е едно голямо богатство, с
нарастваща стойност в бъдеще. Затова той трябва да се развива и използва разумно.
2.7.3. Телекомуникации
На областно ниво телекомуникационната инфраструктура е добре развита и до всяко
селище достига автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с автоматично входящо и
изходящо междуселищно избиране. Продължава въвеждането на модерна цифрова
комутационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на
съществуващата аналогова.
И в област Бургас, както в цялата страна, се забелязва наложилата се през последните
години тенденция за увеличение на «мобилната телефонна плътност» за сметка на
намаление на фиксираната телефонна плътност. Степента на покритие на областта от
мрежата на мобилните оператори МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ и ВИВАКОМ е почти пълна.
Телефонните централи в общината са цифрови. Съществува програма на БТК за радикално
подобрение на комуникационната система на общината. През 2000 г. е завършено
прокарването на оптичен кабел, свързващ Бургас със Синеморец.
Ефирното покритието на територията с радио и телевизионни програми се осъществява от
РРТС “Еделвайс” – Телевизионна кула – Слънчев Бряг и с локални ретранслаторни станции,
при необходимост. Посредством ЛРС се покриват селищата Бродилово, Кости, Резово и
частично Царево. От излъчваните радиопрограми се хващат тези на “Хоризонт” и “Хр.
Ботев” в обхвата на УКВ както и някои регионални и местни радиостанции. От ефирните
телевизиите се приема сигнала на “БНТ”, “БТВ”, “НТВ” и “GTV”, като приемането на
последните три на места е проблемно. Поради слабия сигнал и смущения от турските
предавателни станции, други български телевизионни и радиопредавания не се приемат
или са с влошено качество. Кабелното и сателитното радио и телевизионно покритие на
територията на общината се осигурява от цифрови телевизии и фирмата КТ “СКАТ”, която
закупи доскоро функциониращия местен кабелен оператор “Трансвидеоком”.
Достъпът до интернет на населението на този етап продължава да бъде сравнително нисък,
като този показател е с тенденция към подобрение, особено в градовете и селищата от
крайбрежната зона, къдто ползването на интернет е нараснало значително.
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Пощенски услуги се предоставят във всички населени места на общината и включват:
парични преводи, приемане, експедиране и доставяне на писмовни и колетни пратки,
абонамент, изплащане на пенсии, ръчни продажби, приватизация, разговори, телеграми,
телефонни такси за страната. В качеството си на единствен пощенски оператор на
територията на общината задоволява потребностите на населението от пощенски услуги с
определено качество и на цени, достъпни за всички потребители. Това налага услугите да
се предоставят постоянно, включително и при неизгодни условия, за което държавата
подпомага финансово основния пощенски оператор чрез предоставяне на държавен
монопол върху определен резервиран сектор услуги и компенсиране на доказания дефицит
при реализиране на същите.
2.7.4. Водоснабдяване и канализация
Състоянието на инфраструктурата за опазване на околната среда на територията на ЮИР е
с дефицити по отношение изискванията, залегнали в Стратегия Европа 2020 на ЕС и в
редица други европейски стратегически документи. Хаотичното застрояване в много
райони на черноморското крайбрежие води до свръхнатовареност на базовата
инфраструктура. Канализационната мрежа е недостатъчно добре изградена. Делът на
населението, обслужвано от ПСОВ, е нисък.
По достигната степен на развитие на водоснабдителната мрежа към 31.12.2010 г.
Югоизточният район е на едно от първите места в страната, тъй като делът на
водоснабденото население е 99,7%, при среден показател за страната 99,1%. Много добро
задоволяване на нуждите на населението с питейна вода е достигнато във всичките
области в района. Независимо от това, съществуват проблеми с осигуряването на
непрекъснато водоснабдяване на някои населени места. Към 2010 г. населението на
режим на водоснабдяване в ЮИР е 0,8%, като намалението спрямо предходната година
2009 г. е с 2,6%, а спрямо 2007 г. – с 15,9%. Изградената водоснабдителна
инфраструктура е амортизирана и води до големи загуби на вода.
Водоснабдяване
Развитието на водоснабдяването на населените места на област Бургас е свързано със
състоянието и вида на водните ресурси и се осъществява както от повърхностни така и
отподземни водоизточници.
Повърхностни водни ресурси и тяхното използване
Повърхностните водоизточници са 2 язовира и 2 речни водохващания. Концепцията за
водоснабдяване в област Бургас от повърхностни водоизтчоници се състои от две големи
водоснабдителни системи, вървящи от север и от юг, които се свързват помежду си в
района на гр. Бургас. Основен водоизточник за района от Бургас до Синеморец е язовир
„Ясна поляна”. Част от населените места от вътрешността наобластта се обслужват от
отклонения и от двете системи.
Състоянието на повърхностните води (в количествено и качествено отношение) е от
значение за поддържане количественото и качествено състояние на подземните води.
Подземни водни ресурси и тяхното използване
Определянето на ресурсите на подземните водни тела е извършено във връзка с оценка на
въздействието върху количеството и качеството на водите, включително и от
водовземанията, съгласно разпоредбите на Рамковата директива за водите – 2000/60/ЕС.
От методологична гледна точка, оценките на ресурсите на подземните водни тела са
извършени съобразноодобреното (през 1999 г.) от Министерство на околната среда и
водите методическо ръководство „Определяне на ресурсите на подземните води”.
Химичното състояние на 8 бр. от 26-те подземни водни тела, попадащи изцяло (или части
от които попадат) в границите на обособената територия Бургас, е оценено като „лошо”.
Област Бургас е изцяло водоснабдена с процент на водоснабденост 100%. Общото
водопотребление в областта за периода 2009 г.– 2011 г. варира между 195 л/ж/д и 163
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л/ж/д , с намаляващ характер. Според данни на ВиК оператора, водопотреблението в
област Бургас е по-високо от средното за Югоизточен регион и от средното за страната.
Общата тенденция по отношение на водната консумация се изразява в намаляване на
водните количества. Основните фактори за този процес се явяват демографския спад,
намаляване на водоемкостта напромишлената дейност, както и икономическата криза през
последните години.
Процентът на общите загуби в обособената територия на ВиК Бургас, включително и за
община Царево, е 67%, което далеч надхвърля средното ниво в развитите европейски
държави, където този процент варира в границите до 20%. Големите загуби водят до
разхищение на водните ресурси, повишена консумация на електроенергия и високи
разходи за поддръжка на водопроводите. Необходими са мерки свързани със събираемостта
на средствата, вложени за добиването и доставянето на вода. Всичко това превръща
мерките за намаляване на загубите на питейна вода в един от най-важните приоритети за
постигне добра ефективност и повишаване качеството на ВиК услугите.
Основен източник за питейно водоснабдяване за 8 /осем/ от селищата в община Царево е
яз. “Ясна поляна”, изграден по поречието на р. Дуденска, с общ завирен обем 35,3
млн.м3, от които 27 млн.м3 полезен обем и съответно 8,30 млн.м3 мъртъв обем.
Водопреносът се извършва посредством изградения през 1974 г. магистрален
водопровод, който е от стоманени тръби и се нуждае от цялостен ремонт.
Останалите пет населени места – Бродилово, Българи, Кости, Кондолово и Резово
разчитат изцяло на собствени водоизточници – шахтови и тръбни кладенци.
Бродилово за осигуряване на водоснабдяването си черпи повърхностни води от р.
Велека. Най-тежък е проблемът с водоснабдяването на с. Кондолово, тъй като
водоизточникът е пресъхнал и трябва да се прави нов сондаж или да се
удълбочава съществуващия.
За пречистването на водите от язовира се разчита на двустъпална пречиствателна станция
с проектна мощност 1300 л/с и с предвидено разширение на капацитета с още 1300 л/с.
Практиката показва, че през активния сезон реализираният капацитет е двойно по-малък
от възможния, което прави излишно разширението ѝ в близкото бъдеще. ПСПВ работи по
модерна конвенционална технология и е оборудвана с надеждна хлорираща инсталация,
Таблица 20.Водоизточници и водоснабдителни помпени станции
Помпенистанци
и

№

Селище

Водоизточник

1.

гр.Ахтопол
и землище

Язовир “Ясна поляна”

2.

с.Бродилово
и землище

Язовир “Ясна поляна”

3.

с.Българи
и землище

Местен водоизточник

4.

с.Варвара
и землище

Язовир “Ясна поляна”

5.

с.Велика
и землище

Язовир “Ясна поляна”
допълва се от местен водоизточник

1

6.

с.Изгрев
и землище

Язовир “Ясна поляна”

1 – ПС “Изгрев”

с.Кондолово
и землище

Местен водоизточник – пресъхнал !
Необходимо е ново решение – нов сондаж или удълбочаване на
съществуващия зависи от хидротехнически проучвания!

с.Кости
и землище
с.Лозенец

Местен водоизточник
Язовир “Ясна поляна”

7.

8.
9.

І,ІІ
и ІІІподем
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и землище
10

с.Фазаново
и землище

Язовир “Ясна поляна”

11

с.Резово
и землище

Язовир “Ясна поляна”

12

с.Синеморец
и землище

Язовир “Ясна поляна”

13

гр.Царево
и землище

Язовир “Ясна поляна”

1

като според “ВиК” ЕАД – Бургас водата, която се подава към водопровода отговаря на
всички изисквания по БДС.
Помпените станции са със старо оборудване, енергоемки и трудни за поддържане, поради
износени и липсващи резервни части. Във веригата за доставяне на питейни води за
населените места, резервоарите се явяват основни съоръжения. В системата има
резервоари – остарели, разрушени или отпаднали, поради драстично намаляване броя на
свързаните потребители и фирми.
Броят на авариите и свързаните с тях загуби на вода (по данни от ВиК оператора) ясно
говорят за състоянието и проблемите, които съществуват при осигуряване на услугата
водоснабдяване. С направената проверка за достатъчност на обема на изградените
резервоари спрямо необходимия противопожарен резерв се установи, че в някои малки
населени места е необходимо увеличаване на наличните обеми.
Изградената водопроводна мрежа на територията на община Царево е 55,600 км, което
представлява 75% от общата дължина, необходима за питейно водоснабдяване. Селищните
водопроводи са в 90 % от етернитови тръби и 10 % стоманени.
Проблемите за питейното водоснабдяване са най-сериозни с водоемите, тъй като
състоянието им е лошо, а на места те не са доизградени. Така например в Лозенец и
Царево водоемите са само с една камера, а поради лошо изпълнение сухите камери на
места са в процес на разрушаване. За разширението на тези водоеми има
разработени и одобрени проекти. Проблеми има и в селата Българи, където водоемът е
с недостатъчен обем, Варвара и Синеморец, където водата не успява да достигне до
високите терени в регулация, защото огромният по обем водоем е изграден на ниска кота,
поради неспазване на проектното решение. За Синеморец решението е съществуващия
водоем да остане за захранване само на ниска зона, а висока зона да се търси директно
захранване от деривацията и евентуално напорен водоем. За имотите в землището на село
Бродилово също е необходима по-висока кота за водоем.
Проблемът с по-висока кота на водоемите и необходимостта от нови резервирани обеми
стоят при всички селища от Община Царево, тъй като консуматорите се увеличават
многократно с присъединяването на вилните зони и зоните за рекреация, в които
вече усилено се строи. Тези зони не са водоснабдени, част от тях се намират и в
зони без покритие на съществуващите водоеми, а и като обеми не са били предвидени
в съществуващите решения.
Поради слабата индустриализация в района липсва промишлено водоснабдяване.
Перспективно развитие на питейното водоснабдяване.
Перспективното развитие на питейното водоснабдяване може да бъде прогнозирано
съобразно особеностите на селищната система, а именно за:






зони за развитие на ваканционни селища;
вилни зони;
рекреационни зони;
спорт и атракции;
производствени дейности.
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Най-големите консуматори на питейна вода в Общината са землищата на Ахтопол,
Лозенец и Царево. За разширяването и развитието на нови жилищни зони в Царево,
Синеморец, Резово, Варвара, както и разширението на туристическата база в тях изисква
изграждане на нови водоеми.
Развитието на населените места – Фазаново, Велика, Изгрев, Бродилово, Кондолово, Кости
и Българи като тилови туристически центрове и увеличаването на броя на леглата в тях
също изисква изграждане на нови водоеми.
В групата на консуматорите на питейна вода се включват:



Битови потребители в жилищни сгради – местно население;
Комунални потребители в обществени сгради, малки комунални предприятия, вилни
зони и селища и зони за рекреация.

Таблица 21. Прогнозни консуматори и необходими водни количества

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Селище

гр.Ахтопол
и землище

Вилни зони

1811706

Брой
апартаме
нти/легла
/жители.
18117ап

Рекреация

566456

11329л

11329

450

59,005

88,508

1428 ж.

428

250

4,132

8,264

2451ап

4902

350

19,858

39,716

346 ж.

346

150

0,601

1,202

Предназначе
ние.

Местно нас.

с.Бродилово

Вилни зони

и землище

Местно нас.

с.Българи
и землище

Q макс
д.л/сек

36234

450

188,719

283,079

4788

350

19,396

38,792

Рекреация

19445

388л

388

350

15,718

31,436

122 ж

122

150

0,212

0,424

2554ап

5108

450

26,604

53,208

273ж

273

200

0,632

1,264

976ап

1952

350

7,907

15,814

87 ж

87

150

0,151

0,302

2758ап

5516

350

22,345

44,690

26 ж

26

150

0,045

0,090

1215ап

2430

350

9,844

19,688

25 ж

25

150

0,043

0,086

2869ап

5738

350

23,244

46,488

338

338

150

0,587

1,174

Местно нас.

Местно нас.

с.Велика

Вилни зони

и землище

Местно нас.

с.Изгрев

Вилни зони

и землище

Местно нас.

с.Кондолово

Вилни зони

и землище

Местно нас.

с.Кости

Вилни зони

и землище

Местно нас.

255465

97600

275880

12155

28692

Вилни зони

1517620

15176ап

30352

450

158,083

237,125

Рекреация

867083

1734л

1734

450

9,031

18,062

584

584

250

1,690

3,380

9831ап

19662

350

79,650

119,475

47

47

150

0,082

0,164

Местно нас.

с.Фазаново

Вилни зони

и землище

Местно нас.

и землище

Q ср.дн.
л/сек

2394ап

и землище

с.Резово

Водоснаб
дителна
норма

239452

Вилни зони

и землище

245152

Обита
тели

Вилни зони

с.Варвара

с.Лозенец

РЗП, м

2

983162

Вилни зони

378896

3789ап

7578

450

39,469

78,938

Рекреация

87360

1747л

1747

450

9,100

18,200

75 ж

75

150

0,130

0,260

Местно нас.
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с.Синеморец

12

и землище

гр.Царево

13

и землище

Вилни зони

858801

8588ап

17176

450

89,458

134,189

Рекреация

77224

1544л

1544

450

8,042

16,084

346

200

0,801

1,602

Местно нас.
Вилни зони

2460992

24609ап

49218

450

256,344

384,516

Рекреация

662994

13260л

13260

450

69,063

103,395

6173 ж

6173

250

17,862

35,724

Местно нас.

На базата на съществуващите потребности в общината е изготвен ориентировъчен разчет
на необходимите обеми на напорните водоеми и на оразмерителните водни количества.
Канализация
Само 4 от всички селища в общината имат изградена канализационна система, като в
Царево е 78 % – 16,999 км, в Ахтопол 88 % – 6,332 км, в Лозенец изградеността е около 80
% – 4,209 км, а за Варвара – 40 % – 1,688 км. В Синеморец частично има изградена
канализация, за село Бродилово има изготвен проект за частична канализация, проект има
и за канализацията на местност “Исмайлов чаир”. В останалите населени места и местности
на този етап липсва канализация.
Таблица 22. Необходими КПС и наличнитакива, ПСОВ

№

Селище

Налични КПС
т.ч. и проектирани,
но невъведени в
експлоатация
зона “Юг” “Аероди”
“Наково кладенче”

Необходимост от нови КПС
“Коросията”/водна пързалка/
одобрена идейна схема КПС

ПСОВ

1.

гр.Ахтопол
и землище

одобрен работен проект

2.

с.Бродилово
и землище

3.

с.Българи
и землище

4.

с.Варвара
и землище

5.

с.Велика
и землище

6.

с.Изгрев
и землище

7.

с.Кондолово
и землище

8.

с.Кости
и землище

9.

с.Лозенец
и землище

10

с.Фазаново
и землище

11

с.Резово
и землище

12

с.Синеморец
и землище

“Бутамята”

локална ПСОВ-преустройство
в КПС за цялата територия

Одобрен проект и
площадка за нова ПСОВ

13

гр.Царево
и землище

1 – “Арапя” – 15 000 чов.
1 – “Дядо Ильова бахча”
7 – в града
1 – кв.”Василико”

1 – под “Лагуна”

ПСОВ капацитет 48 л/сек
–за 45 000 жители и
одобрен проект за
разширение за 20 000 ж.

идея за локална ПСОВ

Рибарско селище над селото

Ваканционно селище
“Тарфа”за селото

локална ПСОВ

ПСОВ капацитет 11,57
л/сек необходимост от
увеличаване с още 5л/с
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1 – “Оазис” – 5 000 чов.
1 – “Диньов гьол” – 3 000
чов.
Канализационната система е построена изцяло от бетонни тръби.
На територията на общината са изградени две ПСОВ - в Лозенец и Царево. За
пречистването на отпадните води на Синеморец и Варвара бяха проектирани локални
пречиствателни станции – модули, които обаче се оказаха неефективни. За момента във
станцията във Варвара се запазва, като се дооборудва, а за тази в Синеморец има идея да
се преустрои в канална помпена станция КПС, която ще тласка в новопредвидената ПСОВ
“Синеморец”.
В момента общината довършва необходимите колектори и канални помпени станции, чрез
които да се разшири работния периметър на новата ПСОВ в Царево.
Предстои поетапно изграждането на пречиствателни станции и модули в останалите
населени места. На този етап има одобрен работен проект за ПСОВ “Ахтопол”, тече
процедура по отреждане на терен, определена е площадка за ПСОВ “Синеморец”.
ПСОВ Царево е в експлоатация от 2005 г. Тя е с капацитет 48 л/с – до 45 000 души като
има проект и е проведена процедура за обособяване на терен за изграждане на
допълнителен модул с капацитет още 20 000 души.
ПСОВ Лозенец е с капацитет 11,57 л/с, с необходимост от увеличаването му с още 5,00 л/с.
За събиране, отвеждане и пречистване на отпадните водни количества е нужно в
следващите подробни разработки на всяко едно от селищата в Община Царево да се
предвиди техническа инфраструктура, съгласно изискванията на ЗУТ. За целта е
необходимо да се предвидят канализационни мрежи за всички селища, съответно КПС и
ПСОВ, на подходящи места, като максимално се използуват съществуващите такива.
Следва да се започне и процедура по отреждане на терени.
Проблемите на канализационните мрежи и пречистването на отпадъчни води в обхвата на
обособената територия са:





Ниска степен на изграденост на канализационните мрежи в обособената територия;
Съществуващата канализация от смесен тип е с недостатъчна хидравлична
проводимост и това създава проблеми при интензивни валежи.
Изградените мрежи са стари, с лоша водоплътност. Често се наблюдават прояви на
инфилтрация и ексфилтрация в следствие на износване на тръбните връзки.
Много от изградените канализационни мрежи са построени по стопански начин без
никаква съпътстваща документация.

За решаването на така изведените общи проблеми могат да се предложат следните
мероприятия:






Доизграждане на съществуващите канализационни мрежи и предвиждане на
подходящо пречистване;
Рехабилитация и модернизация на съществуващите ПСОВ;
Изграждане на канализационни мрежи и прилежащи пречиствателни станции за
агломерации над 2000 ЕЖ;
Изграждане на ПСОВ за агломерации под 2000 ЕЖ – за опазване на повърхностни
водни ресурси от замърсяване и спазване на изискванията на българското и
европейско законодателство;
Правилно оползотворяване на утайките от съществуващи и бъдещи ПСОВ.

За периода 2010 – 2011 г. цената на услугите „водоснабдяване” и „отвеждане на
отпадъчните води” в обособената територия на ВиК оператора Бургас, включително и за
потребителите на община Царево, без ДДС, са представени в таблицата
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Таблица 23. Цена на ВиК услугите в периода 2008-2012 г.

Доставка питейна вода на потребителите

2008
0,97

2009
1,03

2010
1,03

2011
1,03

2012
1,10

Отвеждане на отпадъчни води

0,18

0,20

0,20

0,20

0,20

Пречистване на отпадъчни води

0,46

0,51

0,51

0,51

0,51

Източник: ДКЕВР

От изключителна важност за устойчивото развитие на ВиК услугите в обособената
територия е да се наблегне на осъществяването на мерки, свързани с подобряване на
енергийната ефективност и намаляване на консумацията на ел. енергия.
Наложително е подобряването на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води в
обособената територия, най-вече за населените места с над 2 000 ЕЖ, за да бъде
постигнато съответствие с европейските директиви, свързани с опазването на околната
среда.
2.8. Констатации:
територията:

Инфраструктурно

развитие,

свързаност

и

достъпност

на

Констатации – пътна инфраструктура:
 Периферното разположение на общината, като част от област Бургас, по отношение
на националната територия, предопределя по-ограниченото развитие на пътища от
висок клас.
 Вътрешнорегионалните комуникации се осъществяват от регионалната пътна мрежа,
като основна роля имат пътищата втори и трети клас. Пътят Бургас, Созопол,
Приморско, Царево, с. Изгрев, с. Кондолово, Малко Търново е с най-висок ранг за
община Царево.
 Необходимо е да се извърши реконструкция на трасе на Път ІІІ-9901 в участъците:
Царево, Ахтопол – от км. 3+000 до км. 13+695 и Ахтопол до Синеморец;
 Необходимо е рехабилитация на общинската пътна мрежа;
 Нуобходимо е изграждане на нова пътна връзка между селищата Кости, Бродилово и
Ахтопол;
 За осигуряване безопасността на движението и намаляване на пътно транспортните
произшествия е необходимо изграждане на обходи на с. Варвара, гр. Ахтопол и с.
Резово;
 Проектиране и изграждане на локални платна на път ІІІ-9901 Китен-Царево за
обслужване на прилежащи обекти;
 Пътната мрежа в общината е изградена с асфалтова настилка, но немалка част от
нея не е в добро техническо състояние;
 Необходимо е извършването на ремонт и рехабилитация на уличните мрежи в
населените места на общината;
 Необходимо е да се създаде възможност за подобряване на директните транспортни
връзки между населените места в общината с населени места в съседни общини чрез

рехабилитация на свързващите ги пътища;
Констатации – енергийна инфраструктура и ВЕИ:




Територията на общината е обезпечена с електроенергия и с въздушни
електропроводи високо напрежение;
Мрежата средно напрежение е недостатъчно развита и амортизирана;
Разположението на подстанция “Василико” е периферно за територията на общината
и населените места се захранват с много дълги изводи средно напрежение, което
влошава качеството на ел. захранването.
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Намалямане на дължината на съществуващия електропровод 110 KV - “Василико” е
със сечение АСО 185 мм2 и въвеждането му в новата подстанция 110/20 кв до с.
Лозенец.
Продължаване на съществуващия ЕП-110 кв до новата подстанция гр. Ахтопол.
Захранващата мрежа 110 KV е оразмерена с определен резерв за максимални
товари, които с разрастването на туризма се увеличават до нива, което налага
изграждане на допълнителни мощности;
Необходимо е изграждане на две нови подстанции в зоната на с. Лозенец и гр.
Ахтопол, с което да се подобри качеството и сигурността на цялата мрежа 20 кв,
ниско напрежение, както и оптималното разпределеление на ел. товари.
Изграждане на нови трафопостове в новоурбанизираните зони около населените
места.
Изграждане на мащабни фотоволтаични инсталации (с инсталирана мощност от
няколко MWp);
Оползотворяване на биомасата (изграждане на горивни системи на биомаса);
Подмяна на уличното осветление в периферните за общината населени места с
енергоспестяващо.
Намаляване на енергийните разходи на административни, обществени и частни
сгради чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение на
подходящи ВЕИ технологии.

Констатации – телекомуникационна инфраструктура:








Всички населени места в общината са включени в националната система за
автоматично телефонно избиране;
Съществуват проблеми с навременните пощенски услуги в някои от по-малките
населени места.
Не всички населени места са покрити с качествен радио-телевизионен сигнал.
Съществува възможност за преструктуриране на териториалните мрежи и
внедряване на цифрова техника;
Обезпечеността на общината с услуги, свързани със съвременните информационни
технологии (Интернет) е незадоволителна и се осъществява само в общинския
център и крайбрежните туристически населени места;
Необходимо е модернизация на мрежата и изграждане на оптични рингове за
разширяване обхвата на широколентовия достъп за предаване на данни, за

високоскоростен интернет и интерактивни услуги
общината.

до населените места на

Констатации – ВиК инфраструктура:





Изградената водопроводна мрежа на територията на община Царево е 55,600 км,
което представлява 75% от общата дължина, необходима за питейно
водоснабдяване;
Селищните водопроводи са с 90 % от етернитови тръби и 10 % стоманени.
Проблемите на питейното водоснабдяване са най-сериозни с водоемите, тъй като
състоянието им е лошо, а на места те не са доизградени. За разширението на тези
водоеми има разработени и одобрени проекти.
Проблемът с по-висока кота на водоемите и необходимостта от нови резервирани
обеми стоят при всички селища от Община Царево, тъй като консуматорите се
увеличават многократно с присъединяването на вилните зони и зоните за
рекреация, в които вече усилено се строи. Тези зони не са водоснабдени,
част от тях се намират и в зони без покритие на съществуващите водоеми, а
и като обеми не са били предвидени в съществуващите решения;
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За разширяването и развитието на нови жилищни зони в Царево, Синеморец, Резово,
Варвара, както и разширението на туристическата база в тях, се изисква изграждане
на нови водоеми.
Развитието на населените места - Фазаново, Велика, Изгрев, Бродилово, Кондолово,
Кости и Българи като тилови туристически центрове и увеличаването на броя на
леглата в тях също изисква изграждане на нови водоем
За част от малките населени места в общината е необходимо проучване,
проектиране и ремонт на водохващанията, подмяна на вътрешни и външни
водопроводи, изграждане на нови водоеми;
Местните водоизточници са потенциално застрашени от влошаване качеството на
водата при обилни валежи и наторяване с естествени и изкуствени торове;
Съществуващата водоснабдителна система на община Царево е остаряла и се
нуждае от подмяна и реконструкция;
Амортизацията на водопреносната мрежа води до: големи загуби на питейна вода и
множество аварии;
Канализационната система е построена изцяло от бетонни тръби.
Ниска степен на изграденост на канализационните мрежи в обособената територия;
Съществуващата канализация от смесен тип е с недостатъчна хидравлична
проводимост и това създава проблеми при интензивни валежи.
Изградените мрежи са стари, с лоша водоплътност. Често се наблюдават прояви на
инфилтрация и ексфилтрация в следствие на износване на тръбните връзки.
Много от изградените канализационни мрежи са построени по стопански начин без
никаква съпътстваща документация.
На територията на общината са изградени две ПСОВ в Лозенец и Царево. За
пречистването на отпадните води на Синеморец и Варвара се използват локални
пречиствателни станции - модули, които са неефективни.
Предстои изграждане на а ПСОВ в гр. Ахтопол и в с. Синеморец;
Необходимо е доизграждане на съществуващите канализационни мрежи и
предвиждане на подходящо пречистване;
Изграждане на канализационни мрежи и прилежащи пречиствателни станции за
агломерации над 2000 ЕЖ;
Изграждане на ПСОВ за агломерации под 2000 ЕЖ – за опазване на повърхностни
водни ресурси от замърсяване и спазване на изискванията на българското и
европейско законодателство;
Правилно оползотворяване на утайките от съществуващи и бъдещи ПСОВ.

2.9. Околна среда
Европейският съюз има водеща роля във формирането и осъществяването на политики и
инициативи на глобално ниво, свързани с предотвратяване и адаптация към изменението
на климата, прекомерната употреба на природни ресурси и замърсяването на околната
среда. В тази връзка ЕК е разработила и утвърдила редица легални инструменти
(законодателни пакети, директиви, стратегии, планове, програми и др.) за постигане на
ключовите приоритети на ЕС за устойчиво развитие – изменение на климата и чиста
енергия, устойчив транспорт, устойчиво потребление и производство, по-добро управление
на природните ресурси, борба с бедността.
Като страна-членка на ЕС България е отговорна за постигане на европейските стандарти и
изисквания за околна среда и устойчиво развитие, както и за справяне с
предизвикателствата, които решават повечето страни за реформиране на икономиките си в
посока на по-ефективно използване на ресурсите и по-малко замърсяване на околната
среда. Страната успешно хармонизира законодателството си в сектор „Околна среда” със
законодателството на ЕС, което включва около 130 директиви и регламенти и е едно от
най-трудните за прилагане, тъй като изисква значително финансиране. Разработена и
действаща е Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. “, а в секторните
оперативни програми също са заложени мерки за опазване на околната среда и устойчиво
развитие.
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Продължава на процеса на ефективно прилагане на новото екологично законодателство,
както и набелязването на стратегически цели и политики, свързани с новите екологични
предизвикателства, пред които е изправен светът, включително Европа и България. За
целта МОСВ разработи Национална стратегия за околна среда 2009 – 2018 г. (НСОС) и
План за действие към нея, одобрени с Решение на МС № 353 от 15 май 2009 г.
Стратегията се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните
изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на
антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на глобалната цел на политиката
по устойчиво развитие – подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на
настоящото и бъдещите поколения посредством създаването на устойчиви общности,
способни да управляват и използват ефективно ресурсите и да развиват екологичния и
социалния потенциал на икономиката, както и да осигуряват просперитет, опазване на
околната среда и социално сближаване.
При изготвянето на НСОС 2009 – 2018 г. са отразени изискванията на основните
стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата
околна среда – Лисабонската стратегия за развитие на ЕС, Стратегията за устойчиво
развитие на ЕС, Стратегията за околна среда и тематичните стратегии към нея на ЕС, найновите политики на ЕК в околната среда и устойчивото развитие –законодателните пакети
„Климат – енергетика” и „Устойчиво потребление и производство”, целите на хилядолетието
за развитие и рамковите конвенции на ООН (промяна в климата, опазване на
биоразнообразието, борба с ерозията и опустиняването), др.
Националната стратегия и планът за действие към нея са рамкови, тъй като вече се
изпълняват или се подготвят нови/актуализират редица секторни и общински
стратегически документи, свързани с околната среда.
2.9.1. Екологично състояние и рискове
Състоянието на околната среда в община Царево е пряко свързано с урбанизацията на
територията, развитието на туризма, използването на ресурсите й, развитието на
промишлеността, дейности в селското и горското стопанство, степента на влаганите
инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води. Контролът върху
състоянието на околната среда се провежда по компоненти на средата и фактори в
съответствие с поредицата от специализирани закони за управление на околната среда,
приети през последните години за сближаване със законодателството на ЕС.
Наличието на територията на община Царево на гори, които заемат площ от 407 620 дка.,
разположени в Природен парк „Странджа”, е благоприятен фактор за естествено развитие
и възпроизводство на околната среда. Наличието на тази своеобразна „екологична
инфраструктура” оказва благоприятно влияние върху микроклимата чрез понижаване/
повишаване на температурата и увеличаване влажността на въздуха; филтриране на
замърсения въздух.
В резултат на благоприятните природни и климатични условия и на упражнявания контрол
върху въздействието на отрицателните антропогенни фактори, като цяло качеството на
екологичната обстановка в общината може да бъде характеризирано като добро.
Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на околната
среда са: промишлеността, транспорта, увеличаването на урбанизираните територии,
комунално-битовата дейност, употребата на изкуствени торове в селското стопанство. Тези
фактори оказват влияние върху състоянието на атмосферния въздух, водите, почвите и
биологичното разнообразие.
Област Бургас се характеризира с добро качество на околната среда, което е с 6,7 пункта
над средното за страната. Доброто качество на околната среда се определя от сравнително
ниското ниво на вредни емисии в атмосферата, от капацитета на пречиствателните
станции, голямата площ, заета от природни паркове и защитени територии, както и на
благоприятните климатични условия.
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Направените разходи за опазване и възстановяване на околната среда в периода 2007 г. –
2013 г. са свързани с рекултиверане на хвостохранилица и закриване на рудници;
закриване и рекултивация на общински депо за неопасни отпадъци в гр. Созопол;
изготвени са проекти за техническа и биологична рекултивация на депа за неопасни
отпадъци в Ахтопол, Малко Търново и Китен. На територията на областта са въведени
системи за разделно събиране на отпадъци и опаковки. Въведени са в експлотация и
функционират пречиствателни съоръжения за отпадъчните газове, изпускани в
атмосферния въздух на нефтопреработвателно предприятие, на асфалтони бази идруги
опасни производства. Реализирани са дейности по запазване на биологичното
разнообразие в защитените територии.
В община Царево атмосферният въздух през зимния период е натоварен предимно с
въглероден двуокис, чийто източник на замърсяване е изгарянето на отоплителни
материали в бита. През летния период замърсяването на въздуха е от финни прахови
частици, които са в резултат от интензивния транспортен трафик през туристическия сезон.
Като източник на замърсяване в Доклада на РИОСВ са посочени и предприятията „Пасат
България” АД и „Стъклопласт” ООД за производство на плавателни средства и изделия от
стъклопласт, но през 2012 г. те са преустановили дейността си. Качеството на атмосферни
явъздух в общината е сравнително добро, което се дължи на:






слабо развитата промишленост в общината – главно малки фирми за производство
на дървени въглища;
достатъчна
отдалеченост
от
големи
промишлени
замърсители
като
нефтопреработващото предприятие в Бургас. Промишлеността в северно
разположените общини и най-близкия областен град Бургас не предстявляват
заплахаза чистотата на въздуха над Община Царево, поради конфигурацията на
терена и специфичната климатична обстановка в крайбрежната черноморска зона.
Голям процент от територията на общината попада в обхвата на защитена територия
– Природен парк „Странджа”;
Автомобилният трафик е с ниска интензивност – през общината, но не и през населените места в крайбрежната зона. За предотвратяване на това замърсяване в ОПР
са предвидени мерки за ремонт и рехабилитация на път Бургас –Царево-Малко
търново, който ще изнесе основния транспортен трафик за Турция от крабрежието.
Предвидени са мерки също така за ремонт и рехабилитация на съществуващите
пътища, които действия са насочени към намаляването на количеството на ФПЧ.
Незначително замърсяване се дължи на стария автомобилен парк и амортизацията
на автомобилите.

В националните доклади за инвентаризация на парниковите газове, сектор
„Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” е представен в шест
основни категории земеползване: „Гори”, „Обработваеми земи”, „Пасища и ливади”,
„Водно-блатни земи”, „Населени места” и „Други земи”. Всяка една от тези категории се
разделя на подкатегории: „Земи, оставащи в същата категория земеползване” и „Земи,
преустроени в друг вид земеползване”. Определянето на поглъщане или емисии на
парникови газове се базира на запасите на въглерод в почвите и растителната биомаса
върху площта, заета от съответната категория земеползване. Балансът между емисии и
поглъщане на парникови газове в сектор „Земеползване, промяна в земеползването и
горско стопанство” е в полза на поглъщането. Поглътители са териториите, заети от гори,
пасища и ливади. Основен източник на емисии в сектора е промяната в земеползването при
превръщането на пасища и ливади в обработваеми земи и в урбанизирани територии.
Основни замърсители:
Сектори „Енергетика” и “Бит и услуги” – Необходимост от мерки за намаляване на
консумацията на твърди и течни горива, и заместването им със зелена енергия, както и
въвеждането на енергоспестяващите технологии в практиката.
Сектор селско стопанство: Основен източник на емисии в сектора е промяната в
земеползването при превръщането на пасища и ливади в обработваеми земи и в
урбанизирани територии. Необходимо е спиране на практиката за изгарянето на
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растителни отпадъци и поощряването на земеделски практики, насочени към намаляване
на емисиите на парникови газове.
Сектор отпадъци: В страната масово е разпространено използването на депа за отпадъци.
Политиката в тази област е насочена към изграждане на система от 54 регионални депа за
отпадъци и затваряне на останалите депа, които не отговарят на законовите изисквания.
В актуализирания документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област Бургас за
периода до 2013 г. се отчита трайна тенденция за намаляване на замърсяването на
атмосферния въздух с аерозоли, обусловена от мерките, предприети за ограничаване на
вредните емисии от енергийните и индустриалните замърсители.
В община Царево продължава да е високо нивото на замърсяване на въздуха с прахови
частици, основно поради ниското ниво на благоустройство и незадоволителното ниво на
поддържане на чистотана уличната мрежа и обществените пространства в населените
места. Принос към замърсяването на въздуха в общината има автомобилният транспорт,
индивидуалното отопление на жилищните сгради на твърдо гориво и на
обществените сгради – на мазут.
Повърхностни води:
На територията на община Царево, делът на водните течения и площи е 0,5 % , който е помалък в сравнение с този за страната 1,8 % и за област Бургас 2,3%. Независимо от това
водните площи са изключително ценни с чистотата на водите си, ландшафтната и
биологичната си стойност и се явяват уникален ресурс за туризъм.
По-главните реки които преминават през територията на общината са р. Караач, р. Велека
и р. Резовска.
Източници на замърсяване на водата могат да бъдат както естествени така и антропогенни
процеси. Естествените процеси, които причиняват вредни въздействия върху водите са
свързани с въздействия от хидрометеорологичните бедствия (наводнения, бури,
засушавания, градушки, лавини, екстремни температури, пожари). Тяхното действие е
инцидентно и се прекратява след преминаване на екстремната ситуация, която ги е
предизвикала. Основните източници на замърсяване на водите, които имат дълготрайно
във времето въздействие, са свързани с антропогенни процеси, резултат от човешката
дейност. Те са пряк резултат от развитието на отделните отрасли на инфраструктурата и
икономиката. При всяка една дейност се отделят отпадъчни и вредни вещества от
органичен и неорганичен характер, които оказват влияние върху качеството на
повърхностните и подземните води, а от там и върху това на питейните води.
Водно тяло р. Караач.
По данни на ВиК оператора е регистрирано влошаване на състоянието на водите по азотнитрати. По останалите физикохимични показатели не са установени отклонения.
Дифузни източници на замърсяване на водите са гори, други земеделски земи,
преходни гори, блата.
Точкови източници на замърсяване са ПСОВ Китен и ЛПСОВ на хотелски комплекс в
землище с. Лозенец. Замърсяването от ПСОВ Китен е по показатели: неразтворени
вещества и общ азот, а това при Лозенец по ХПК и БПК 5.
Речен басей река Велека
Подобряване на състоянието по показателя за биогенно замърсяване – общ фосфор.
Дифузни източници на замърсяване: гори, преходно гористо-храстови масиви,
неполивни ниви, земеделски земи, участъци с естествена растителност, урбанизирани
територии и населени места под 2000 е.ж. без канализационна мрежа. Точкови
източници са: канализационна система гр. Малко Търново /няма изградена ПСОВ/,
канализация с. Бръшлян /селищна ПСОВ за 100 ж. – тип септична яма/, канализация с.
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Граматиково и септични ями в селото. Замърсяването е по показатели: неразтворени
вещества и ХПК и БПК5.
Речен басей река Резовска
Слабо подобряване на състоянието по показателя за биогенно замърсяване – общ фосфор.
Дифузни източници на замърсяване: гори, преходно гористо-храстови масиви,
неполивни ниви, земеделски земи, участъци с естествена растителност, урбанизирани
територии и населени места под 2000 е.ж. без канализационна мрежа. Точкови
източници на замърсяване няма.
Крайбрежни морски води:
Цялата акватория на Черно море е чувствителна зона. Директива 91/271/ЕЕС изисква всяка
държава членка на ЕС да определи чувствителните зони на своята територия. Това са зони
за водните обекти, които са застрашени от еутрофикация – явление, което е предизвикано
от повишено съдържание на биогенни елементи азот и фосфор във водите и води до растеж
на зелени растения. Със Заповед № РД-970 от 28.07.2003 г. на министъра на околната
среда и водите са определени чувствителните зони във всички водни течения в страната.
Чувствителните зони изискват специалнен режим на управление с цел да се предотврати
или намали постъпването на биогенни елементи във водните тела, с последващо влошаване
на екологичното състояние на повърхностните водни тела.
Черно море се явява водприемник на огромно количество отпадъчни води, образувани на
територията на водосборната му област в резултат на живота и дейността на повече от 162
милиона души. Това сериозно натоварване затруднява процесите на самопречистване в
морските води, особено когато тези отпадъчни води са носители на сериозни количества
органични и неорганични или опасни и токсични вещества. Основен дял за замърсяването
имат точковите източници, разположени на сушата (непречистени или недостатъчно
пречистени битово-фекални и промишлени отпадъчни води) и дифузното замърсяване от
земеделските площи, подлагани на обработка с торове и препарати за растителна защита.
Принос в замърсяването имат също така и интензивният морски транспорт и свързаните с
проучвания добив на нефт и природен газ за Черноморския шелф. Определено отрицателно
значение за нормалното функциониране на морската екосистема има и намалението на
естествения отток на редица реки, вливащи се в морето в резултат на зарегулиране на
оттока и изграждането на хидроенергийни и напоителни системи.
Точкови източници за замърсяване на водите на Черно море на територията на
община Царево са:







ПСОВ Царево – през летния сезон на 2011 г. са констатирани превишения на ИЕО,
определени в разрешителното за заустване по показатели: общ азот и повърхностно
активни вещества;
ПСОВ Лозенец, няма свободен капацитет, през летния сезон е претоварена и не
пречиства нормално постъпващите количества отпадъчни води. Констатирани са
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: азот
амониев, азот нитритен и общ фосфор. Срокът за достигане на индивидуалните
емисионни ограничения за тези показатели е 31.12.2014 г.
ПСОВ Синеморец. Изграден е експериментален пречиствателен модул, който не е
пуснат в експлоатация. Зауства непречистени води в Черно море.
Канализационна система с. Варвара. Изграден е експериментален пречиствателен
модул, който не е пуснат в експлоатация. Зауства непречистени води в Черно море.
Канализационна система Ахтопол. Непречистените отпадъчни води се заустват в
Черно море, на 1 км. югоизточно от града. Има отредена площадка за изграждане на
ПСОВ. Изготвен е проект. След въвеждане на ПСОВ пречистените води ще се
заустват в сухо дере в местност „Аероплана”, южно от града.

Проблеми водещи до замърсяване на водите:
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Проблеми от дифузни източници на замърсяване са замърсявания от населени места
без ПСОВ и без канализация, промишлени зони без канализация, сметища без
изолация.
Проблеми в следствие на хидроморфологични изменения, т.е проблеми възникнали в
резултат на водочерпения за питейно-битови, промишлени, селскостопански,
хидроенергийни и др. цели. Проблеми от регулиране на оттока.
Проблеми от морфологични изменения. Прекъсването на естествената дължина на
реките, физически изменения на коритото, развитие на инфраструктурата (пътища,
мостове), Повърхностните води на реките и язовирите на територията на общината
се оценяват като приемливо чисти.

За подобряване на екологичното състояние на подземните водни тела, повърхностните
води и водите на Черно море са предприети следните мерки, включени в инвестиционната
програма на ВиК Бургас и ОПР 2014-2020 г.













Интегриран проект за водния цикъл гр. Ахтопол, стойност 13 308 554 лв.
Интегриран проект за водния цикъл за агломерация Варвара, стойност 309 740 лв.
Интегриран проект за водния цикъл за агломерация Лозенец, стойност 926 125 лв.
Интегриран проект за водния цикъл за агломерация Синеморец, стойност 464 611 лв.
Интегриран воден проект за водния цикъл на агломерация Царево, стойност 5
320 911 лв.
Магистрален водопровод “Ясна поляна – Синеморец”: подмяна на участъци с много
аварии за Царево, Ахтопол, Синеморец, стойност 9 272 695 лв.
с. Велика – Подмяна на довеждащ тр. 2230м, ф 90, стойност 457 150 лв. –
дългосрочна инвестиционна програма
Изграждане на канализация и ЛПСОВ с. Варвара. Съвместно пречистване на
отпадъчните води от с. Варвара, с. Синеморец и гр. Ахтопол в ПСОВ Ахтопол,
доизграждане на каналиация – 2 029 250 лв.
Изграждане на канализация и ЛПСОВ гр. Ахтопол. Съвместно пречистване на
отпадъчните води от с. Варвара, с. Синеморец и гр. Ахтопол в ПСОВ Ахтопол,
доизграждане на каналиация – 61 802 740 лв.
Изграждане на канализация и ЛПСОВ с. Синеморец. Съвместно пречистване на
отпадъчните води от с. Варвара, с. Синеморец и гр. Ахтопол в ПСОВ Ахтопол;
доизграждане на канализация – 3 242 250 лв.
Изграждане на канализация и ЛПСОВ с. Лозенец. Изграждане на канализация и
съвместно пречистване в ПСОВ Царево – 11 227 775 лв.
РРМ на ПСОВ Царево. Изграждане на канализация и съвместно пречистване с
Лозенец в ПСОВ Царево – 17 980 825 лв.

Водоснабдяване:
Всички населени места и стопански обекти в общината са с изградени водопроводни мрежи
и са осигурени с необходимите за настоящото им функциониране водни количества.
Община Царево се водоснабдява в по-голямата си част от язовир „Ясна поляна”, който е
основен водоизточник и за общините Созопол, Средец, Приморско и частично Бургас.
Експлоатационният период на язовира е над 34 г. Резервираните обеми в него са крайно
недостатъчни, особенно на фона на разрастващия се сектор туризъм в причерноморските
общини през последните години. Изграденият магистрален водопровод е стоманен, като в
южна посока е с диаметри 800 мм, 600 мм, 400 мм и до село Резово стига ПЕВП ф 110 мм.
Този водопровод е стар, с недостатъчни диаметри и се нуждае от цялостна подмяна.
Необходимо е и ново трасе, съобразено със собствеността на имотите, през които минава.
Яз. “Ясна поляна” се пълни от:




собствен приток;
прехвърлени води от яз. “Ново Паничарево”;
уловени води от водохващане на р. Зелениковска.

Поради изградените непредвидени в основната схема на система “Ясна поляна”
допълнително магистрални водопроводи – “Созопол – Бургас” и “Ясна поляна – Средец” и
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водоснабдените от тях консуматори водностопанският баланс на яз. “Ясна поляна” в сухи
години се нарушава.
За стабилизиране на водния баланс за питейни води на Бургаска област са изготвени
проектни разработки за изграждането на още два водоизточника – язовирите “Индже
войвода” и “Младеж”.
Строителството на язовир “Индже Войвода” заедно с пречиствателната станция за
питейни води е спряно поради липса на средства през 1992 година. При наличие на
завършен хидрокомплекс “Индже войвода” за област Бургас ще бъдат осигурени около 10
милиона кубически метра питейна вода в годишен план, колкото се източва ежегодно
понастоящем от язовир “Ясна поляна”. Това е един сериозен резерв, имайки предвид
разрастващото се курортно строителство по южното Черноморие.
Понастоящем незавършеният хидрокомплекс “Индже войвода” е в активите на “Прометстил” /бивш “Промет”-Дебелт/. Във “ВиК” Бургас няма проектна техническа документация
за хидрокомплекса, същата се вамира в собственика му.
За възстановяване на замразеното строителство е необходимо:




извършеното строителство на хидрокомлекса да бъде откупено от държавата или от
друг инвеститор;
проектите на част от съоръжениета да се актуализират;
доизграждането и въвеждането в експлоатация на хидрокомплекса.

Язовир “Младеж” е предвиден за изграждане като втори етап на водоснабдителна
система “Ясна поляна”. Той ще се изгражда на р. Младежка, южно от с. Бяла вода, Община
Малко Търново. От язовир “Младеж” в язовир “Ясна поляна” по основния проект е
предвидено да се прехвърлят средногодишно 21 милиона кубически метра вода, което ще
гарантира потребление от 18,840 милиона кубически метра вода от язовир “Ясно поляна”
за питейно водоснабдяване на гр. Бургас и селищата от южното Черноморие.
Съществува и техническа възможност за изграждане на подязовирна пречиствателна
станция за питейни води и на гравитачен тръбопровод по долините на р.Младежка и
р.Велека до брега на морето и включване на водните количества директно в деривация
“Ясна поляна” при с. Синеморец. Във “ВиК” Бургас съществува техническа документация за
хидровъзел “Младеж” в две фази – Предварителни проучвания и Технически проект.
Липсва работен проект. С поскъпването на електрическата енергията вариантът с
прехвърлянето на води от яз. “Младеж” в яз. “Ясна поляна” може да се окачестви като
нерентабилен. Икономически по-изгодно ще бъде водите от яз. “Младеж” гравитачно да се
отвеждат по долината на р. Велека до брега на Черно море.
Водоснабдяването на бързо развиващите се курортни комплекси по Южното Черноморие е
основен консуматор на вода в този район. Разглежданият район е беден на подземни води с
достатъчен дебит и подходящи качества за питейно водоснабдяване. Подземните
водоизточници са разположени в терасите на реките и се характеризират със сезонна
неравномерност и с недобри качества поради лесното им замърсяване. Поради това
водоснабдяването се осъществява от повърхностни водоизточници. Реките в разглеждания
район се характеризират със силно изразена вътрешногодишна неравномерност. За
преодоляването й са изградени и предвидени за изграждане язовири, които служат и като
многогодишни изравнители. В поречието няма изградени хидроенергийни обекти. В
Националната стратегия за развитие използването на водните ресурси и опазване на
водите в Република България до 2020 г. се счита, че в тези поречия не са възможни
хидроенергийни обекти, заслужаващи сериозно внимание.
Канализация
В преобладаващата си част населените места на общината не са канализирани. Такива са
селата: Резово, Кондилово, Българи, Кости, Изгрев, Фазаново, Велика, Бродилово. В тези
села най-често се използват попивни ями и относително рядко септични ями, отговарящи
на нормативните изисквания.
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Частични изградени канализационни мрежи има в с. Варвара и с. Синеморец.
Село Лозенец има канализационна мрежа и ПСОВ, но пречиствателната станция е с
недостатъчен капацитет и е необходимо нейното разширение. Ахтопол има одобрен
интегриран проект за водния цикъл, част първа – “Инженеринг – работно проектиране,
съгласуване, изграждане и доставка на оборудване за пречиствателна станция за отпадни
води (ПСОВ) “Ахтопол”, канална пречиствателна станция (КПС) “Ахтопол” и напорен
тръбопровод до ПСОВ “Ахтопол”, чието изпълнение стартира през 2013 г. Общинският
център Царево има изградена канализационната система, която обхваща всички отпадни
води на града. ПСОВ е оразмерена да обхваща и отпадъчните води от канализационни
мрежи в кв. “Зона Север”и кв. “Белия бряг”. Към 2013 г. е извършено разширение на ПСОВ
–Царево и е дооборудвано КПС 7. За “Зона Север” има изготвен и одобрен проект за
изграждане на канализация, но за кв. “Белия бряг” все още не са предприети действия.
От гледна точка на директиви № 91/271/ЕЕС и 98815/ЕЕС, които изискват канализиране и
пречистване на отпадъчните води в съответствие с нормите до 2007 г. на населените места
с повече от 10 000 ж. и до 2014 г. на населените места с повече от 2000 ж ., състоянието
на общината засега не е в отклонение от изискванията.
Проблем обаче представляват отпадъчните води за село Лозенец и вилно селище Лозенец,
които през летния сезон решително надминават капацитета на ПСОВ и се заустват в дере и
след 1500 м се вливат в реката и крайбрежната акватория. Вилните зони и вилните селища
по крайбрежието, както и стопанските обекти, които не са включени в съществуващите
канализации на населените места, като правило имат някакъв тип пречиствателно
съоръжение, но от тях постоянно или епизодично постъпват води, чиито качества не
отговарят на изискванията за приемници II категория. Необходимо е да се отчете
моментното състояние на традиционни и потенциални замърсители.
В ОПР 2014-2020 г. са заложени дейности за изграждане на вътрешноселищната
канализационна мрежа и поетапно изграждане на пречиствателни модулни станции във
всички населени места.
Ерозия на почвата
Почвите в регион Бургас са подложени на деградация вследствие глобалната промяна на
климата, повишаване на температурата и засушаване. Ерозията на почвата е един от найинтензивните и широко разпространени деградационни процеси. По статистически данни
на водна ерозия са подложени 72% от всички обработваеми земи с наклон над 6 0 . Трайно
засегнати от водна ерозия са 43 % от общата площ на област Бургас. На ветрова ерозия са
подложени земите в равнините и обезлесените райони. Те съставляват 12% от
обработваемите площи. Иригационна ерозия почти не се наблюдава.
В община Царево ерозионни процеси на почвите се наблюдават върху почвите в землищата
на селата Велика, Бродилово, Българи, Кости, Фазаново и Кондолово. До 2013 г. общината
не е подготвяла проекти за подобряване състоянието на почвите и въвеждане на мерки
срещу ерозията. В настоящият ОПР 2014-2020 г. са заложени мерки и действия за
превенция на ерозията и подобряване качеството на обработваемите земи.
Засоляване и вкисляване на почвите:
Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на
водноразтворимите соли в почвата и/или съдържанието на обменен натрий. По-голямата
част от засоляването се дължи на естествени причини – по-високо ниво на подпочвените
води. Това е резултат от влошените условия на естествен дренаж в равнините райони с
периодични летни засушавания. Засолените почви на територията на област Бургас са под
формата на петна в асоциация с почви, общата им площ е 50 044 дка. В близост до морето
са формирани солончаково-засолени почви в резултат на филтриране на морската вода. В
състава на почвения разтвор преобладават хлориди и сулфати на натрия. На по-високите
участъци в близост до блатата и езерата, както и на надзаливните тераси на някои реки, са
образувани солонцово-засолени почви в резултат на високото ниво на подпочвените води,
контактуващи с плиоценските наслаги. На територията на община Царево, в крайбрежната
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зона и по поречията на вливащите се в Черно море реки, има условия за засоляване и
заблатяване на почвите, но няма проведени почвени изпитания.
Условия за вкислявена на почвите на територията на община Царево няма.
Нарушени територии
Подробна инвентаризация на нарушените терени не е правена. Като такива следва да се
третират всички нерегламентирани сметища. Към тях трябва да се отнесат и изоставените
кариери за инертни материали, както и утаителите към пречиствателните съоръжения за
отпадъчни води след изтичане на експлоатационните им срокове.
Като цяло почвите на територията на общината не са замърсени и не са променили
почвеното си плодородие. По данни на РИОСВ Бургас, проблемът със залежали пестициди е
решен в по-голямата си част за областта, с което е ликвидирана потенциалната опасност от
евентуално замърсяване и увреждане на околната среда. На територията на община Царево
няма контейнери тип Б-Б кубове за съхранение на пестициди, или площадки, на които да
се съхраняват такива.
Сметища
На територията на Община Царево е въведена система за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване. Събраните битови отпадъци се транспортират до Регионално депо гр.
Созопол или на претоварна станция Приморско.
Таблица 24. Генерирани битови отпадъци
№ по ред
Общо за общината
количество отпадъци по години /тона/
1

2010 г.
517

2011 г.
777

2012 г.
932

Защитени територии и биоразнообразие
Законът за защитените територии въвежда съвременна и съобразена с международните
норми категоризация на защитените територии: резерват, национален парк, природна
забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност. Шестте
категории защитени територии се различават по състояние и степен на съхраненост на
дивата природа в тях. Това определя целите на управление на съответната защитена
територия. Като правило може да се каже, че колкото по-непокътната е природата, толкова
по-строг е режимът на защита и управление на съответния природен обект. Това се
изразява предимно в ограничаване на човешките дейности в него, с цел съхраняване на
естествените екосистеми. Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол върху дейностите на ползвателите и собствениците на гори, земи и водни
площи в защитените територии. На територията на РИОСВ – Бургас има 127 защитени
територии, от които 7 резервата, 5 поддържани резервата, един природен парк, 59 защитени местности и 55 природни забележителности. Защитените територии представляват
15% от териториалния обхват на РИОСВ – Бургас, при среден процент за страната 5%.
Защитени територии и биоразнообразие на територията на община Царево
Резервати
Силкосия
„Силкосия” е доайенът на резерватите в България. Обявен е през 1933 г. от Министерството на земеделието и държавните имоти в землището на с. Българи и с. Кости, община
Царево, област Бургаска, с площ 10 226 декара (1022,6 ха). Резерватът е първата защитена
територия в България. Обявен е с цел опазване на широколистна смесена гора от дъб и
източен бук и характерни само за Странджа планина растения. Наред с представителите на
средиземноморската флора тук се срещат евксински и понтийски видове, които придават
неповторимия вид на съобществата, като странджанска зеленика, лъжник, понтийско вълче
лико, бетински синчец, мушмула, източен лопух, чашкова звъника и др.
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Посещенията в резервата с туристическа цел са разрешени само по маркираната
туристическа пътека.
Тисовица
Резерватът е обявен на 16.02.1990г. Разположен е в района на с. Българи и с. Кондолово,
община Царево с площ 749, 3 ха. Обявен е с цел запазването на естествени горски
екосистеми от благун, източен горун, източен бук и зеленика, както и местообитания на
редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове. В резервата се намира
едно от петте находища на тис (Taxus baccata) – вид, който е сред консервационните
приоритети в България, включени в списъка на защитените растения за нашата страна.
Находището е открито в буково насаждение със странджанска зеленика. Реката и резерватът са наименувани на този вид поради по-широкото му разпространение в миналото.
Резерват „Тисовица” има две пътеки за посетители, одобрени със заповед на
министъра на околната среда и водите.
Поддържани резервати
Пясъчна лилия
Поддържан резерват „Пясъчна лилия” е най-малкият резерват в страната – с площ само 6
дка. Обявен е на 29.06.1962 г. с цел опазване на едно от най-атрактивните растения,
срещащи се по българското Черноморие, наречено “царицата на цветята” – пясъчната
лилия (Pancratium maritimum), включен в списъка на защитените растения в България.
Растението цъфти през месец юли и август с големи бели цветове с приятен аромат .
Природни паркове
Странджа
Природен парк „Странджа” e най-голямата защитена територия в България, с площ около
116 100 ха. Обявен е през 1995 г. с цел да бъде опазена уникалната природа във
водосборите на реките Резовска и Велека, като се осигури устойчиво социалноикономическо развитие на района. Отличава се с голямо флористично и фаунистично
богатство. В границите на ПП „Странджа” е най-големият съхранен широколистен горски
комплекс на Европа Най-високата точка на територията на парка, а и в цяла българска
Странджа, е връх Голямо Градище (709 м н.в.).
Близостта на парковата територия до континента Азия и до водните басейни на Черно,
Мраморно и Средиземно море определят самобитността както по отношение на
изключителното за Европа биологично разнообразие, така и в културно-исторически план.
Странджа е специфична етнокултурна област със съхранени до днес уникални за страната
традиции и обичаи, местен бит и говор. Богатството от паметници на културата от всички
исторически епохи допълва специфичния дух на територията.
Горите покриват 80 % от площта на парка. Тук се намира най-големият съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Това е единственото място на континента със запазени
типичните за края на Терциера гори на умерения климат с вечнозелен лавровиден подлес.
Вековните гори са 30 % от горите в защитената територия – три пъти повече от средното за
страната! В естествените масиви от стари гори – най-ценните консервационно значими
местообитания – често се срещат дървета от източен горун, благун, източен бук и
странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.
В границите на ПП „Странджа” е най-голямото видово разнообразие на риби, земноводни и
влечуги, птици, бозайници и висши растения в страната. Източната граница на парка опира
до Черно море, от защитената територия са чистите плажове и врязания, подобен на
фиорди клифов бряг, представляващ открит музей на палеовулканската дейност.
В границите на парка са обособени 5 природни резервата, 14 защитени местности и 8
природни забележителности. Цялата територия на природен парк „Странджа” е включена в
международната екологична мрежа „Натура 2000”.
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В рамките на проекта «КОРИНЕ – Биотопи», районът на Странджа се определя като
приоритетен в екологичната мрежа на страната и една от най-важните консервационни
територии в България. На национално ниво, Паркът е защитената територия с най-голямо
видово разнообразие във всички биологични групи.
Биоразнообразие
Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство на Република
България и опазването му е приоритет на всички компетентни институции.
В рамките на община Царево, територията, контролирана от РИОСВ–Бургас, обхваща
южната част на Черноморското крайбрежие и неговите влажни зони и част от Странджа
планина, които се отличават с богато и уникално биоразнообразие, със съхранени и
опазени множество застрашени, защитени, реликтни и ендемични растителни и животински
видове и техните генетични ресурси.
С голямо флористично и фаунистично богатство се отличава територията на Странджа
планина. Топлият и мек климат, в съчетание с изобилните валежи и високата влажност, е
причина тук да се съхранят редица терциерно-реликтни видове и съобщества, характерни
за понтийско-евксинската вечнозелена флора, от която най-известна е цъфтящата с
красиви виолетови цветове странджанска зеленика (Rhododendron ponticum).
Разнообразните климатични, топографски и почвени условия в Странджа определят
качествата и многообразието на горските местообитания. В тях се срещат
кавказки,средноевропейски и медитерански представители на растителния свят.
Преобладават дъбови гори с участие основно на източен горун (Quercus policarpa) и благун
(Q. frainetto) и гори отизточен бук (Fagus orientalis). В парка се срещат около 1670 вида
висши растения (над 44 % от видовото богатство в страната). Български ендемити са
йордановото подрумиче (Anthemis jordanovi), странджанското сапунче (Saponaria
strandjensis), търиловото великденче (Veronica turrilliana).
Изключително рядък за странджанските гори е тисът (Taxus baccata). Особено ценни за
флората са странджанската зеленика, странджанският дъб, пирена, калуната, колхидски
джел, понтийското бясно дърво, червената пираканта, кавказка иглика, багрилна звъника,
тракийски ранилист.
Терциерни реликти, срещащи се на територията на Странджа, са странджански дъб,
лавровишня, понтийско бясно дърво, колхидски джел, чашковидна звъника, кавказка
иглика, дива мушмула и др.
Заедно с прилежащото крайбрежие странджанският район е и един от най–богатите
на животински видове в страната. Тук се срещат 32 видаземноводни и влечуги, сред които
са вдлъбнаточел смок, змиегущер, леопардов смок, дъждовник, сухоземна костенурка. В
реките на Странджа живеят 40 вида риби като речна пъстърва, кримска мряна, резовски
карагьоз, лупавец, брияна, див шаран. Впечатляващо е и птичето богатство на Странджа,
261 вида, от тях гнездящи 124. Срещат се египетски лешояд, черен щъркел, бухал, скален
орел, земеродно рибарче. Описаните бозайници в Странджа са 54 вида, сред които златка,
пъстър пор, видра, невестулка, вълк, чакал, лисица и др.
По Южното Черноморие се намират и две от малкото за нашата страна находища на
интересния защитен вид – жълта водна роза, бърдуче (Nupharlutea), който цъфти с красиви
яркожълти цветове. Находищата са в Устието нарека Велека, землище на село Синеморец и
в поддържан резерват „Вельов вир” край град Приморско.
По крайбрежните пясъци и дюни в местността Каваците край гр. Созопол, в резерват
„Ропотамо” и между Ахтопол и Резово се наблюдават находища с висока плътност на
изключително красивия защитен растителен вид пясъчна лилия (Pancratium maritimum).
Пясъчната лилия е многогодишно луковично растение. Цъфти юли-август с големи бели
цветове, плодоноси октомври. Има висока семенна продуктивност, но възобновяването по
семенен път е ограничено. Поради изключителната си красота и приятен аромат пясъчната
лилия е наричана още Царицата на цветята или Морски нарцис.
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От растенията под режим на опазване и регулирано ползване, за територията на РИОСВ –
Бургас, най-използваният вид е блатното кокиче (Leucojum aestivum). Видът е с голямо
икономическо значение. Използва се като суровина за добиване на алкалоида галантамин,
на чиято основа се произвежда уникалното българско лекарство за лечение на детски
паралич „Нивалин”. За региона на РИОСВ – Бургас със Заповед № РД – 521 от 2003 г. на
министъра на околната среда и водите са определени пет находища, от които е възможен
добив на листо съблена маса от блатно кокиче:






ЗМ „Блатото”, община Созопол;
ЗМ „Калината”, община Несебър;
ЗМ „Чаирите”, община Поморие;
находище с. Присад (граница със земл. на с. Зидарово), община Созопол;
находище в землище на с. Лозенец, община Царево.

Озеленяване на населените места
Планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената
система на Община Царево, независимо от формите на собственост, е уредено с приета
през 2012 г. от ОбС Наредба. Планирането на зелената система се извършва с Общ
Устройствен План /ОУП/ и Подробен устройствен План /ПУП/. С ОУП на Община Царево и
правилата за прилагането му се определят териториите, устройствени зони и
самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното
устройство и застрояване. С ПУП се определят устройствените зони, квартали и поземлени
имоти, за озеленяване, рекреация, спорт, защитно и мелиоративно предназначение. Въз
основа на етапните план-програми за прилагане на ОУП на Община Царево, Общинската
администрация изготвя петгодишни средносрочни и едногодишни краткосрочни програми
за планиране и изграждане на нови озеленени площи.
Съгласно Наредбата в изградени паркове и озеленени площи не се допуска изграждане на
огради, освен ако това не е предвидено с правилата и нормите за прилагане на действащ
ПУП. В незастроените имоти, предвидени по ОУП или ПУП за озеленени площи, които не са
реализирани, могат да се изграждат само временни обекти, паркинги, спортни и детски
площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти,
съвместими с парковите функции по представен инвестиционен проект след положителна
оценка от ЕСУТ на общината. За изграждането на тези обекти не се разрешава
премахването на едроразмерна дълготрайна растителност.
Наличните данни показват съществени различия по отношение на задоволеността с
обществени озеленени площи на отделните населени места. При норматив от 4 кв.м/жит. за
селата, фактическата задоволеност се движи в много широк диапазон. В преобладаващата
част от населени места тя варира от 3 до 10 кв.м./жит. В селата с по-високи показатели на
задоволеност тя се дължи най-често на наличието в регулационните им граници на малки
горски площи.
За добрата озелененост на населените места и засилване на благоприятното му отражение
върху екологичната обстановка и микроклиматичните условия, допринася и озеленяването
на имотите, особено в случаите, когато то е с едроразмерни овощни дървета.
В населените места по крайбрежната ивица съществуват паркове и улично озеленяване. За
декоративното улично озеленяване са изполвани видовете от рода на: Tilia (род Липа),
Platanus (род Чинар), Celtis (род Копривка), Aesculus (род Кестен) и единични видове от
Betula (род Бреза), Broussonetia (род Бросонециа), Robinia (род Акация), Fraxinus (род
Ясен), Acer (род Явор).
От наблюденията, извършвани от общинска администрация, се констатира, че повечето
представители на Tilia (род Липа) страдат от суховършие, забелязват се загнили участъци
от стъблата, някой от тях имат гъбични заболявания и хралупи, кореновата им система
нанася големи щети на настилките, уличните платна и имотите на гражданите. Дърветата
от род Platanus (род Чинар) се развиват добре и са в много добро физиологично
състояние, но видът не е подходящ за улично дърво заради големите размери, които
достига, мощната и широка корона, която прави и кореновата система разрушаваща
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настилката в някои случаи. Неправилните резитби, които са се провеждали до известна
степен са били наложителни, защото видовете са създавали проблеми на близките
сградите. Почти всички представители на p.Celtis (род Копривка) се развиват много добре
и са в много добро физиологично състояние. Кореновата им система не нарушава
настилката и понасят добре всякакъв вид резитби. Всички представители на p.Aesculus
(род Кестен) са нападнати от листоминиращ молец (Cameraria ohridella), който причинява
преждевременно окапване на листата, а това води до потискане на нормалния фотосинтез
на листата, съответно върху жизнеността на дърветата и тяхното отслабване, правейки ги
чувствителни на суша и студ, както и на заболяване от гъбни патогени. Наложително е да
се вземат мерки за борба, които се изразяват в пръскане с химически препарати или
поставяне на феромонови капани.
На много места декоративното улично озеленяване е премахнато, незавършено или не е
възстановено след извършени ремонтни работи на тротоарните настилки. На много от
тротоарите, където са правени ремонти в периода 2006 – 2011 г., не е организирано
засаждане или няма предвидени места за растителност. Така цели улици на практика нямат
никаква растителност, като най-лошо е положението в квартал “Василико” гр. Царево,
където няма засадено нито едно улично дърво.
Възстановяването на уличното озеленяване започва през 2013 г. със засаждането на 181
бр. дървета на територията на общината. За общинския център гр. Царево е извършена
инвентаризация и е изготвена приложената справка за наличните и необходимите за
възстановяване дървета.
Таблица 25. Положение на уличната дървесна растителност по тротоарите, на
които са извършени ремонти в периода 2006-2011 г.
Улица
Съществуващи
Дървета за
дървета/бр./
възстановяване /бр./
ул. “Чайка”
2
45
ул. “Велека”
1
54
ул. “Бузлуджа”
1
78
ул. “Милин камък”
3
50
ул. “Стефан Караджа”
няма
25
ул. “Юрий Гагарин”
няма
35
ул. “Зеленика”
1
40
ул. “Трети март”
23
24
ул. “Александър Страмболийски”
5
17
ул. “Кирил и Методий”
няма
10
ул. “Шипка”
няма
11
ул. “Васил Левски”
15
22
ул. “Христо Ботев”
70
10
ул. “Крайморска”
27
9
ул. “ М. Герджиков”
90
12
ул. “Морска”
4
8
ул. “Цар Борис”
5
10
ул. “Булаир”
13
5
ул. “Петрова нива”
20
4
ул. “Цар Симеон”
8
10
ул. “Иван Асен II”
12
6
ул. “Цар Самуил”
8
5
ул. “Цар Калоян”
4
10
ул. “Трякия”
2
14
Общо

314

514

С приетия ОУП на община Царево се увеличават зелените площи чрез
изграждането на зелени клинове по протежение на бреговата ивица, чиято цел е
силно накъсване на урбанизираните територии по бреговата ивица в границите на
ПП“Странджа”. Зелените клинове включват горски масиви, лесопаркове и защитени

108

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
местности по устията на реките, както и образуването на буферни зони от зелени масиви
между урбанизираните територии и основните пътища на територията на Община Царево. В
графичната част на ОУП е добавен екопроект “Синеморец – нови възможности за
екотуризъм” – екомаршрут.
Отпадъци – състояние и изисквания по управлението им
Видове отпадъци: На територията на община Царево се генерират основно битови
отпадъци, строителни отпадъци, а в по-малка степен производствени /основно дървени от
дървопреработващата промишленост/ и опасни отпадъци. Почти липсват хартиени и
кухненски отпадъци. За тях се предполага, че се оползотворяват в домакинството.
По данни от доклада на РИОСВ Бургас за 2012 г. на територията на община Царево не е
установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност
/строителни, битови, промишлени и селскостопански/.
Отпадъци от опаковки. Община Царево има сключен договор ,,Екоколект” АД –
лицензирана организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки /ООп/ от 2011 г.,
която извършва дейностите по разделно събиране, сортиране и транспортиране на
отпадъците от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата,
търговските, промишлените и търговските обекти. В рамките на приетата от ОбС Програма
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, общината организира разяснителни
кампании за повишаване на общественото съзнание на потребителите на опаковани стоки,
включително разработване и отпечатване на информационни материали и използването на
други подходящи форми, с които ще се осигури постигането на висока степен на
информираност. Програмата се изпълнява на територията на населените места: Царево,
Ахтопол, Варвара и Лозенец. Отпадъците се събират в контейнери тип „Бобър” с обем 1,1
м3. Съгласно програмата разделно се събират хартиени и картонени опаковки; пласмасови
и метални отпадъци от опаковки; стъклени отпадъци от опаковки. Отпадъците от
пластмасови и хартиени опаковки се балират преди транспортирането им до
преработвателните предприятия. След сортиране и балиране на пластмасовите и
хартиените отпадъци от опаковки, фирмата-подизпълнител транспортира годните за
рециклиране до преработвателни предприятия, посочени от лицензираната ООп.
Лицензираната ООп запазва собствеността си над сортираните отпадъци и възможността да
избира преработвателите, на които да бъдат предадени.
Негодните за оползотворяване отпадъци или рециклирането, чиято преработка е свързана
със значителни затруднения, се транспортират и депонират от фирмата подизпълнител на
депо за неопасни отпадъци, използвано за гр. Царево за сметка на лицензираната ООп.
Количеството на строителните отпадъци, които се генерират на територията на
общината, са свързани основно с новото изграждане на жилищни сгради, хотели и
застрояването на вилни зони. Формираните в резултат на вътрешни преустройства и
текущи ремонти на сгради и съоръжения строителни отпадъци се съхраняват на
територията на обекта до издаване на разрешение от общината за транспортирането им. За
депонирането на строителни отпадъци на местата определени със Заповед на Кмета на
общината се заплаща такса, определена с Наредбата за управление на отпадъците
Към настоящия момент промишлените отпадъци не са обособени в отделна група, съответно
не се събират и третират отделно от ТБО.
Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за
употреба батерии и акумулатори, черни и цветни метали имат право да извършват само
лица, притежаващи съответното разрешение по ЗУО. Община Царево със заповед на Кмета
определя места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии. Места
за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на територията на
общината, където се предлагат батерии.
Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане на
луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, имат право да извършват само лица,
притежаващи съответното разрешение по ЗУО. По ЗУО се издават разрешения за
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дейностите по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Общината определя местата за смяна на
отработените моторни масла на територията и информира обществеността. Към местата за
смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и бензиностанциите,
отговарящи на изискванията. Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба
моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си
обекти списъка на определените по места.
За извършване на дейността по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, Община Царево е сключила договор с ,,Трансинс Технорециклираща компания” АД. Сключен е договор с ,,Трансинс батери” ООД, относно оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, както и договор с ,,Трансинс авторециклиращ консорциум” АД за оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба
гуми.
Събиране и транспортиране на отпадъците
За всички населени места на територията на община Царево, отпадъците се извозват до
РДТБО – Созопол или Претоварна станция Приморско. Регионалното депо има 3 /три/
клетки за твърди битови и строителни отпадъци.
Съхранение и третиране на отпадъците
На практика в много села са формирани нерегламентирани сметища, някои от които
замърсяват горски или земеделски площи и дерета с воден отток. Не са малко и местата, на
които незаконно се изхвърлят строителни отпадъци.
Радиационния гама фон и атмосферна радиоактивност
Стойностите на радиационния гама-фон и съдържанието на естествени радионуклиди в
необработваеми почви в наблюдаваните пунктове от региона на РИОСВ – Бургас са в
диапазона на характерните стойности за страната. За община Царево са обработени
проби от води за обща бета и алфа-активност на река Велека при Синеморец, река
Резовска – устие. За същите точки съдържанието на естествените радионуклиди U-238, Ra226, Th-232, Pb-210, К-40, както и на техногенния Cs- 137 е по-малко от границите на
количествено определяне на метода.
По данни от Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния
гама-фон на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/, за мониторингова станция
Ахтопол, съдържанието на естествените радионуклиди U-238, Ra-226, Ra-228, К40 и Pb210, както и на техногенния Cs-137 в радиационния гама фон на атмосферата, в
изследваните извадки е по-малко от границите на количествено определяне на метода.
Таблица 26. Съдържание на естествени радионуклиди
Мониторингова станция
Ср. Год. стойности 2011 [nGy.h-1] Ср. Год. стойности 2012 [nGy.h-1]
Гр. Ахтопол
90.0
89.0
Шум
На територията на община Царево не са извършвани и не се извършват измервания на
нивото на шума. Основните съществуващи източници на шум са:



трафикът по пътищата на републиканската пътна мрежа;
туристическите обекти в крайбрежните населени места.

По данни на РИОСВ за 2012 г. на територията на община Царево, няма извършени
проверки.
Констатации:


Община Царево притежава значително и разнородно биоразнообразие – ценна
флора и фауна, атрактивни природни феномени. Защитените територии и
защитените зони по Натура 2000 покриват голяма част от общинската територия. За
защитените територии няма определени буферни зони. Селищата притежават като
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цяло добре развито обществено озеленяване, но то се отличава с определена
териториална неравномерност.
Увеличават се площите на урбанизираните територии, включително в площта на
Природен парк „Странджа”, предвидени за разширавяне на населените места, вилни
селища и най-общо за туристически цели;
Увеличават се зелените площи, чрез изграждане на „зелени клинове” по протежение
на бреговата ивица, включващи горски масиви, лесопаркове и защитени местности
по устията на реките, както и образуването на буферни зони от зелени масиви
между урбанизираните територии и основните пътища на територията на Община
Царево;
Ползването и опазване на местообитанията, флората, фауната в защитените
територии са регламентирани по съответния ред и имат регламентирани режими.
Технологията на третиране на ТБО е депониране в регионално депо. Налице са
нерегламентирани сметища. Не е напълно овладян проблемът за депонирането и
оползотворяването на селскостопанските отпадъци.

2.10. Административен и финансов капацитет на община Царево
2.10.1. Административен капацитет и структура на общинската администрация
Общинска администрация е изградена в съответствие на разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация. При осъществяване на своята дейност
тя се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, публичност, достъпност,
отговорност, целесъобразност и ефективност.
Общинската администрация осигурява изпълнението на законовите, подзаконовите
нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва
дейност по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Администрацията е структурирана в четири дирекции и съответните отдели към тях. Според
разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане органа на държавната
власт, администрацията е обща и специализирана.
Обща администрация: Осигурява технически дейността на кмета, на Общинския съвет, на
специализираната администрация и дейности по административно обслужване на
гражданите и юридическите лица.
Специализирана
администрация:
правомощията на кмета.

Подпомага

и

осигурява

осъществяването

на

Към 2013 г. общата численост на общинска администрация е 80 щатни бройки.
Общинска администрация Царево е активен участник в различни програми и проекти, които
допринасят за устойчивото развитие на общината. Индивидуално или съвместно с
представители на различни институции и организации общината е била бенефициент по
проектите, които са отразени в настоящия документ. В съответствие с изискванията пред
българските местни власти, Общината разработва свои стратегически документи, планове и
политики.
Общински съвет: В мандат 2011-2015 г. Общинският съвет на Община Царево се състои от
13 общински съветници, един от които е избран за председател. С Решение на Общински
съвет са сформирани пет постоянни комисии: Комисия „Правни въпроси, обществен ред,
предотвратяване и установяване конфликт на интереси”; Комисия „Бюджет, финанси и
европейски фондове”; Комисия „Икономическа политика и туризъм”; Комисия „Устройство
на територията, управление на собствеността и екология” и Комисия „Здравеопазване,
образование, култура, развитие на младежта и спорта, вероизповедание и социални
дейности”.
2.10.2. Общински бюджет и финансов капацитет
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Община Царево е малка община и финансовия ѝ капацитет и възможности за съфинансиране на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени в ОПР
2014-2020 г. са доста ограничени. Причината е липсата на достатъчно собствени приходи в
общинския бюджет.
Най-много средства, в размер на 44,74% от общински бюджет 2014 г., са заделени за
функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство”, средствата за
функция „Образование” са 3,63%, за „Здравеопазване” са 1,71%, а за „Социално дело” –
1,78%. От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че
община Царево няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на проекти и
дейности от Общинския план за развитие.
Таблица 27. Справка за приходната част на бюджета на община Царево – годишен
отчет за 2013 г., бюджет за 2014 г. и прогнози 2015-2017 г.
Приходи
§§

Под
-§§

Наименование на
приходите

Годишен
отчет
2013

Бюджет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

2014

2015

2016

2017

01;
01-00

13-00

24-00

27-00

Данък върху доходите на
физическите лица:
01- Окончателен годишен
03 /потентен/ данък
Имуществени и други местни
данъци:
13- Данък върху недвижими
01 имоти
13- Данък върху превозните
03 средства
13- Данък при придобиване на
04 имущество по дарения и
възмезди начини
13- Туристически данък
08
Приходи и доходи от собственост
24- Нетни приходи от продажби
04 от услуги, стоки и
продукция
24- Приходи от наеми на
05 имущество
24- Приходи от наеми на земя
06
24- Приходи от дивиденти
07
24- Приходи от лихви по
08 текущи банкови сметки
24- Приходи от лихви по срочни
09 депозити
Общински такси
27- За ползване на детски
01 градини
27- За ползване на детски ясли
02 и други по здравеопазване
27- За ползване на домашен
04 социален патронаж и др.
други общински социални
услуги
27- За ползване на
05 пазари,тържища, панаири,
тротоари, улични платна и
др.
27- За битови отпадъци
07
27- За технически услуги
10
27- За административни услуги
11

140 718

145 000

145 000

145 000

145 000

140 718

145 000

145 000

145 000

145 000

3 203 871

4 020 000

4 420 000

4 420 000

4 420 000

1 460 964

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

237 233

260 000

260 000

260 000

260 000

1 197 617

1 600 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

308 057

360 000

360 000

360 000

360 000

701 558
527 652

800 00
800 000

650 000
650 000

650 000
650 000

650 000
650 000

116 513

120 000

120 000

120 000

120 000

44 559

50 000

60 000

60 000

60 000

5 000

10 000

10 000

10 000

2 897 492
68 689

2 752 000
100 000

2 672 000
100 000

2 672 000
100 000

2 672 000
100 000

8 246

12 000

12 000

12 000

12 000

60 133

70 000

70 000

70 000

70 000

203 244

220 000

220 000

220 000

220 000

2 119 513

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

248 620

350 000

350 000

350 000

350 000

58 677

70 000

70 000

70 000

7 592
3 409
1 833

70 000
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28-00

36-00

37-00

40-00

41-00
45-00

2717
2729
Глоби,
лихви
2802
Други
3601

За притежаване на куче

457

Други общински такси

129 913

130 000

50 000

50 000

50 000

санкции и наказателни

317 641

400 000

300 000

300 000

300 000

317 641

400 000

300 000

300 000

300 000

11 299
-105

40 000

40 000

40 000

40 000

10 490

40 000

40 000

40 000

40 000

-645 442

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

-580 497

-430 000

-430 000

-430 000

-430 000

-64 945

-70 000

-70 000

-70 000

-70 000

2 051 129

2 715 000

2 735 000

2 735 000

2 735 000

35 000

35 000

35 000

Глоби, санкции, неустойки,
наказателни лихви,
обезщетения и начети
неданъчни приходи
Реализирани курсови
разлики от валутни
операции /нето//+/-/
Получени застрахователни
обезщетения за ДМА
Други неданъчни приходи

3611
3619
Внесени ДДС и други данъци върху
продажбите
37- Внесен ДДС /+/
01
37- Внесен данък върху
02 приходите от стопанска
дейност на бюджетните
предприятия /-/
Постъпления от продажба на
нефинансови активи /без 40-71/
40- Постъпления от продажба
30 на нематериални
дълготрайни активи
40- Постъпления от продажба
40 на земя
Приходи от концесии
Помощи и дарения от страната
45- Текущи помощи и дарения
01 от страната
99- Общо приходи
99

914

22 420
2 028 709

2 715 000

2 700 000

2 700 000

2 700 000

244 869
25 444
25 444

260 000

300 000

300 000

300 000

8 948 579

10 807 000

10 952 000

10 952 000

10 952 000

Таблица 28. Справка разходи по параграфи за държавни и общински дейности в
бюджета на община Царево– отчет за 2013 г., бюджет за 2014 и прогнози 2015 –
2017 г.

§§

Под-§§

Разходи
Рекапитулация по
параграфи и
подпараграфи

Отчет

Бюджет

Прогноза

Прогноза

Прогноза

Рекапитулация на
дейностите по
параграфи и
подпараграфи

2013

2014

2015

2016

2017

02;
01-00

12-00

Заплати и възнаграждения на
персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения:
01-01 Заплати и
възнаграждения на
персонала, нает по
трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания на
персонала
02-01 За нещатен персонал,
нает по трудови
правоотношения
02-02 За персонала по
извънтрудови
правоотношения

1 404 966

1 540 541

1 546 900

1 546 900

1 546 900

1 404 966

1 540 541

1 546 900

1 546 900

1 546 900

100 519

76 767

89 100

89 100

89 100

4 385

0

1 000

1 000

1 000

28 147

24 000

27 600

27 600

27 600
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02-05

05-00

10-00

19-00

22-00

42-00

43-00

Изплатени суми от СБКО
за облекло и други на
персонала, с характер на
възнаграждение
02-08 Обезщетения на
персонала, с характер на
възнаграждение
02-09 Други плащания и
възнаграждения
Задължителни осигурителни вноски от
работодателя
05-51 Осигурителни вноски от
работодателя на
Държавно обществено
осигуряване
05-60 Здравно-осигурителни
вноски от работодателя
05-80 Вноски за допълнително
задължително
осигуряване от
работодателя
Издръжка
10-11 Храна
10-13 Постелен инвентар и
облекло
10-14 Учебни и научноизследователски разходи
и книги за библиотеките
10-15 Материали
10-16 Вода, горива и енергия
10-20 Разходи за външни
услуги
10-30 Текущ ремонт
10-51 Командировки в страната
10-52 Краткосрочни
командировки в чужбина
10-62 Разходи за застраховки
10-69 Други финансови услуги
10-92 Разходи за договорни
санкции и неустойки,
съдебни обезщетения и
разноски
10-98 Други разходи,
неквалифицирани в
други параграфи и
подпараграфи
Платени данъци, такси и
административни санкции
19-01 Платени държавни
данъци, такси,
наказателни лихви и
административни
санкции
19-81 Платени общински
данъци, такси,
наказателни лихви и
административни
санкции
Разходи за лихви по заеми от
страната
22-21 Разходи за лихви по
заеми от банки в
страната
Текущи трансфери, обезщетения и
помощи за домакинствата
42-14 Обезщетения и помощи
за домакинствата
Субсидии за нефинансови
предприятия

37 071

47 057

43 700

43 700

43 700

25 500

2 810

6 000

6 000

6 000

5 416

2 900

10 800

10 800

10 800

270 486

287 508

273 000

273 000

273 000

168 479

175 483

169 650

169 650

169 500

73 499

78 35

72 250

72 250

72 250

28 508

33 672

31 100

31 100

31 100

3 209 919
231 786
73 797

3 341 565
211 600
109 260

3 149 600
238 000
103 900

3 149 600
238 000
103 900

3 149 600
238 000
103 900

21 456

36 400

37 500

37 500

37 500

385 441
871 481
1 155 548

395 038
825 380
1 161 152

273 200
734 700
1 231 500

273 200
734 700
1 231 500

273 200
734 700
1 231 500

281 600
11 776
755

238 568
25 950
5 299

303 400
26 900
2 000

303 400
26 900
2 000

303 400
26 900
2 000

42 578
70
131 851

29 950
0
61 500

34 800
0
3 500

34 800
0
3 500

34 800
0
3 500

1 780

241 468

160 200

160 200

160 200

236 290

235 750

164 300

164 300

164 300

33 290

65 300

65 150

65 150

65 150

170 450

99 150

99 150

99 150

96 433

127 305

103 622

79 939

56 255

96 433

127 305

103 622

79 939

56 255

38 867

48 000

53 000

53 000

53 000

38 867

48 000

53 000

53 000

53 000

142 166

155 000

155 000

155 000

155 000

203 000
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45-00
46-00
49-00

51-00
52-00

53-00

00-98

43-01 За текуща дейност
Субсидии за организации с
нестопанска цел
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности
Предоставени текущи и капиталови
трансфери за чужбина
49-01 Текущи трансфери в
чужбина
Основен ремонт на дълготрайни
материални активи
Придобиване на дълготрайни
материални активи
52-01 Придобиване на
компютри и хардуер
52-02 Придобиване на сгради
52-03 Придобиване на друго
оборудване, машини и
съоръжения
52-04 Придобиване на
транспортни средства
52-05 Придобиване на
стопански инвентар
52-06 Изграждане на
инфраструктурни обекти
52-19 Придобиване на други
ДМА
Придобиване на нематериални
дълготрайни активи
53-09 Придобиване на други
нематериални
дълготрайни активи
Резерв за непредвидени и неотложни
разходи
99-99 Общо разходи
рекапитулация

142 166
122 247

155 000
174 790

155 000
175 500

155 000
175 000

155 000
175 000

3 157

3 000

3 000

3 000

3 000

-179 746

0

0

0

0

-179 746

0

0

0

0

1 598 921

244 859

322 900

322 900

322 900

1 623 659

4 297 669

4 540 000

4 540 000

4 540 000

10 648

0

20 000

20 000

20 000

259 629
77 338

3 704 500
113 100

980 000
0

1 000 000
0

1 000 000
0

79 970

480 069

0

0

0

4 608

0

40 000

40 000

40 000

1 172 690

0

3 350 000

3 350 000

3 350 000

18 776

0

0

0

0

72 074

8 918

95 000

95 000

95 000

72 074

8 918

95 000

95 000

95 000

0

614 375

500 000

500 000

500 000

8 948 579

10 807 000

10 952 000

10 952 000

10 952 000

В бюджета няма заделени средства за разработване, управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и дейности по ОПР. Единствените възможности са от заделения
резерв за неотложни и непредвидени разходи.
За изпълнението на ОПР следва да се търсят източници на средства извън общинския
бюджет – Оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програма за развитие
на селското стопанство, Програми за трансгранично сътрудничество, Програми на
министерства, Международен фонд „Козлодуй”, ПУДООС, Програми за енергийна
ефективност. Като алтернативи за съ-финансиране на проекти могат да се ползват кредити
от фонд „ФЛАГ”, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния
бюджет. Средства общината може да привлича и с изпълнение на проекти по национални
или международни програми за Черноморския басейн, както и по програми за
трансгранично и транснационално сътрудничество.
Все още не много популярен, но важен за бъдещото развитие на българските общини,
начин за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е публично-частното
партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и механизми вече са нормативно
уредени със Закона за публично-частното партньорство в сила от 01.01.2013 г. ПЧП
едновременно дава възможност за развитие на висококачествени и достъпни услуги от
обществен интерес и насърчаване на частните инвестиции в строителството, поддържането
и управлението на обекти на техническата и социална инфраструктура и в извършването
на публични функции и дейности. ПЧП се урежда, чрез договор между публичния партньор
– Община и частния партньор – Инвеститор. ПЧП дава гаранции за защита на публичните
активи и ефективно управление на публичните средства, като същевременно се създават
работни места, генерират доходи и насърчава предприемачеството.
Политиката за общински ПЧП се определя с ОПР и Програмата за реализация на ОПР, в
която в самостоятелен раздел трябва да се включат общинските ПЧП и сроковете за

115

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
изпълнението им. Срокът на един договор за ПЧП може да бъде от 5 до 35 години. За
изпълнението на ОПР 2014-2020 г. са важни и частните проекти и инвестиции на местния
бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата и съживяване на
района
2.11. Синтезиран SWOT анализ
SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя
изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като акцентира на
силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие.
SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират
силните и слабите страни на община Царево, оценка на външните фактори на
обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални
заплахи за развитието на общината.
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ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

Силни страни

Слаби страни

1
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Излаз на Черно море;





Близост до основни пътни артерии, морски пристанища, респективно до курортните комплекси, с
огромния им рекреационен и
туристически потенциал;

Недоразвита инфраструктура и
пътища във вътрешността на
общината;



Недоизградена
канализационна
ПСОВ;



Необходимост
от
рехабилитация
на
съществуващата водопреносна
мрежа и осигуряване на вода
за
новоизграждащи
се
комплекси;



Необходимост
от
реконструкция на ел. мрежата
от
средно
и
ниско
напрежение;



Невъзможност да бъде усвоен
целия
туристически
потенциал;



Застаряването на населението;



Недостиг
на
капитал
за
развитие на МСП в туризма;



Кратък курортен сезон;



Липсва
привлекателна
туристическа инфраструктура;



Липса на морски транспорт;



Обезлюдяване на селата;



Влошаване на състоянието на
морските и речните брегове;



Ниска покупателна способност
на българските туристи;



Пътнически
пристанища
градовете Царево и Ахтопол;



Възможности за изграждане на
яхтено пристанище в Царево;



Възстановяване на пристанище
„Мичурин”
в
гр.
Царево
и
разширяване на лодкостоянката
в село Лозенец;

Характеристика на община Царево



в

Територията на общината представлява уникално съчетание от
море, планина и реки с екзотична
растителност и многообразие на
животинските видове, като част
от Природен парк „Странджа”;



Благоприятната
обстановка;



Наличие на чиста природа
биологично чиста храна;



Наситена с
територия.



Наситена
с
забележителности и
местности територия;

екологична

културни

и

ценности
природни
защитени



Опазени местни традиции;



Разнообразна
и
самобитна
атмосфера на населените места,
втъкали етническо и религиозно
разнообразие, които съжителстват в хармония и толерантност;



Разработена е международна система на велотуризъм по крайбрежието на Черно море, която пресича територията на общината;



Запазени части
антични пътища.



Обезпеченост с леглова база;



Наличие на центрове за обучение
на кадри в туризма;



Участие в проекти по програма за
трансгранично сътрудничество и
други програми за популяризиране на общината.

от

римски

мрежа

и

и
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ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

Възможности

Заплахи

Външни характеристики

2



Черноморска
община
с
добри
възможности за логистика и развитие на
туризма.



Потенциал на общинска администрация
за
изпълнение
на
проекти
по
международни и национални програми;



Интерес на външни /международни/
инвеститори
към
туристическия
потенциал на общината;



Възможности на общината да привлича
средства за развитие от програми за
Регион Черно море, по транснационални
и трансгранични програми;



Популяризиране
и
улесняване
на
процедурите за усвояване на средства от
европейските фондове;



Приложение
инициативите
период;

на
на

ресурсите
и
новия програмен



Задълбочаващи се проблеми –
културни, политически, демографски,
социални
и
икономически
на
национално, регионално и областно
нива;



Продължаващи
процеси
на
централизация
на
националните
ресурси
и
концентрация
на
населението
в
малък
брой
урбанистични центрове;



Негативно променящи се климатични
условия, създаващи заплахи за
земеделската дейност;



Ограничени
възможности
и
увеличаваща се зависимост на
общинския бюджет от централната
власт поради липса на собствени
приходи.



Посегателства върху природните и
културно-исторически дадености.



Задълбочаване на икономическия
упадък и увеличаване на социалната
нестабилност.



Риск от замърсяване на околната
среда, водните ресурси и защитени
зони.
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3.

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

3.1. Рамка за формулиране на стратегическите насоки
При разработването на стратегическата част на ОПР е необходимо постигане на
хармонизация и съответствие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и
законодателството на ЕС в областта на регионалната и кохезионна политика.
Съответствието се отнася до това в каква степен плановият документ, разработен и
прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за
балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС. Най-общо
стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на икономическите,
социалните и териториални неравновесия и подобряване на жизнения стандарт.
Стратегическата част адаптира на местно ниво ключовите теми за развитие, въведени от
Кохезионната политика и регламентите за управление на фондовете на ЕС. Формулираните
стратегически цели отразяват общите цели на Стратегия Европа 2020, Териториалния
дневен ред на ЕС 2020, Националната програма за реформи и секторните стратегии в
страната. ОПР се рамкира от планирането на цялата област Бургас, изразено в областната
стратегия за развитие 2014-2020 г. ОПР посочва проблемите и потенциалите, споделени от
всички общини, и очертава общи визия и цели за развитие. ОПР отговаря на задължително
изискване да интерпретира решенията на областната стратегия на местно ниво и в този
смисъл стратегическите предложения съответстват и на Стратегическите насоки за
разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, неразделен
компонент на ОСР на Бургас.
От особено важно значение е ОПР да бъде разработен и прилаган като част от общата
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена
със законодателните разпоредби в рамките на националната политика за регионално
развитие. Въвеждането на този подход не възпрепятства общината сама да определя
стратегията си за развитие и средствата за нейното изпълнение. Чрез прилагането на
единен подход за планиране се цели програмиране на развитието, взаимната обвързаност
на стратегиите и плановете на различните териториални нива, използването на механизми
за широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и
гражданското общество. С използването на общи инструменти за финансово подпомагане
се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие.
Общинският план за развитие на община Царево обвързва възможностите и потенциала на
местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически
цели, обединени от стремежа за по-висок жизнен стандарт и устойчиво бъдеще.
Съхранените местни ресурси – хората, природата, земята, водите, защитените територии и
зони, природното и културно наследство са символи на местната идентичност и основа за
планиране на развитието. При разработването на плана за развитие в периода 2014 -2020
г. е взет под внимание отчета на ОПР на общината 2007-2013 г., като са развити,
запазилите се като актуални идеите за подобряване на ситуацията в общината. Изборът на
актуалните идеи се мотивира и от основните изводи на Междинната оценка за
изпълнението на ОПР на община Царево за периода 2007-2013.
Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в ОПР на
общината, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните найобщистратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните
специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения
пакет от мерки и дейности, включващи подготовката, финансирането и изпълнението на
конкретните проекти.
Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на община Царево е съобразена с
изискванията на европейското и национално законодателство за регионално развитие.
Стратегическата рамка отчита резултатите от социално-икономическия анализ и SWOT
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анализ, където са синтезирани основните проблеми, текущото състояние, тенденциите, и
възможностите за развитие на района.
Визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните цели на общинския план за
развитие на община Царево са дефинирани в резултат от обществен консенсус, като
едновременно с това интегрират и документите от по-високо ниво. Мерките и дейностите,
заложени в ОПР, отразяват желанията и вижданията на местната власт, обществените
организации, гражданите и бизнеса и в същото време са съгласувани с мерките и
дейностите, които ще се финансират от финансовите инструменти в следващият програмен
период – оперативни програми и програми за развитие на селското стопанство, и бизнеса.
Заложените проекти за изпълнение в Програмата за реализация на ОПР на община Царево
за периода 2014-2020 г. са изцяло съобразени с приоритетите за развитие на общината и
бюджетните й възможности за съфинансиране.
Стратегическата рамка за развитие на ОПР отчита целите на европейската кохезионна
политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със стратегията
„Европа 2020” и с други общоевропейски документи и политики за сближаване.
Стратегическата част на ОПР е обвързана с националните цели и приоритети на
основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия програмен
период, като: Националната програма за развитие на България 2020, Националната
програма за реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за развитие на Република
България за периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за
периода 2013-2025 г., както и различни секторни стратегии и политики.
Общинският план за развитие трябва да допринесе за постигането на целите на ЕС в
областта на регионалната политика и приоритетите на Стратегия „Европа 2020” за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:




Интелигентен растеж – изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
Устойчив растеж – насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
Приобщаващ растеж – стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.

В ОПР е вложен стремеж за интегриране на целите на Стратегия „Европа 2020” за:






Трудова заетост – работа за 75% от хората на възраст от 20-64 години;
Иновации – инвестиране на 3% от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети
заедно) в научноизследователска и развойно дейност и иновации;
Климатични промени и енергия – намаляване на емисиите на парникови газове с
20% спрямо 1990 г., добиване на 20% от енергията от възобновяеми енергийни
източници и увеличаване на енергийната ефективност с 20%;
Образование – намаляване на процента на преждевременно напуснали училище до
под 10% и поне 40% от 30-34 годишните със завършено висше образование;
Бедност и социално изключване – поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени
от бедност и социално изключване хора.

Общинският план за развитие може да се разглежда като интегрален елемент от
националната система за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в
България, като адекватността му по отношение на цялата система за оценяване в следните
направления:
Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната програма за
реформи 2011-2015 г., а именно достигане на 76% заетост сред населението на възраст
от 20 до 64 години до 2020, реализиране на инвестиции в размер на 1,5% от БВП в
научноизследователска, развойна дейност и иновации, достигане на 16% дял на
възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и
повишаване на енергийната ефективност с 25% към хоризонт 2020, достигане на 11% дял
на преждевременно напусналите образователната система и дял от 36% на завършилите
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висше образование сред 30-34 годишните, намаляване броя на живеещите в бедност с 260
хил. души.
Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022 г., по отношение на ключовите области на
регионалното и местното развитие, свързани с икономическото, социалното и териториално
сближаване и балансирано развитие, които са насочени към: повишаване на
конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното развитие и достъпност и
социалното включване.
Съгласуваността на ОПР с Националната програма за развитие на „България 2020”
се изразява в съобразяването му с целите и приоритетите на Националната програма,
свързани с повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. Основен момент е изграждането на
инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и
здравословна околна среда, както и осигуряването на благоприятна бизнес среда чрез
насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на
ресурсната ефективност.
Обвързаност с Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Общинският план за развитие отразява пространствените перспективи на територията на
областта и общината, основаващи се на икономическите и социални фактори за развитие,
като се отчитат възможностите за преодоляване на различията между териториите и се
създадат предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на различните населени
места за постигане на балансираност. В НКПР са заложени 6 стратегически цели за
развитие, от които значение за общината имат специфичните цели: СЦ 1 - „Интегриране в
европейското пространство”, СЦ 3 – „Пространствена свързаност и достъп до услуги”, СЦ 4
– „Съхранено природно и културно наследство” и СЦ 5 „Стимулирано развитие на
специфични територии”. Стратегическите цели са свързани с развитие на инфраструктура
за постигане на териториална свързаност, сътрудничество и интегриране в региона на
европейското пространство; подобряване достъпа до образователни, здрави, социални и
културни услуги: съхраняване на защитени природни и културни ценности, поддържане на
биологичното равновесие, както и интегрирано планиране и стимулирано развитие на
територии със специфични характеристики, какъвто е Черноморският регион, с оглед
съхраняване и ефективно използване на природен, икономически, социален и културен
потенциал за развитие.
Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на
Югоизгочен планов регион от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните цели и приоритетите за
развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на района. На ниво
ОПР е търсена връзката между регионалния план и местния стратегически контекст за
развитие, като на практика се интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоренадолу” по отношение на основните стратегически цели.
В контекста на Регионалния план за развитие на Югоизточен планов регион от ниво 2
общинската стратегия за развитие отразява пространствените перспективи на територията
на общината на основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като се
отчитат възможностите за преодоляване на различията между центровете за икономически
растеж и периферните територии в рамките на Черноморското крайбрежие и се създадат
предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който играе
все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и
устойчивото развитие на общината.
Съответствие с Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода
2014-2020 г.
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ОПР на община Царево в значителна степен постигна съответствие на целите и
приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат
стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени в
Областната стратегия за развитие на област Бургас. Това съответствие осигурява
допълнителни ефекти и потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до
финансови схеми и развитие на териториалното сътрудничество между общини и региони.
Приоритетите на ОПР са съобразени с тези на ОСР на област Бургас и са ориентирани към:
създаване на по-добра бизнес среда и насърчаване на икономическия растеж, по-висока
заетост, повече инвестиции; съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите
хора и повишаване на жизнения стандарт на населението за преодоляване на риска от
социална изолация и бедност; по-добра свързаност – по-добра инфраструктура и по-добра
вътрешна свързаност и валоризиране на географското разположение на областта;
интегрирано развитие на туризма с потенциал за удължаване на туристическият
сезон; развиване на културната и териториалната идентичност на региона;
устойчиво/екологосъобразно и динамично развитие на отраслите, свързани с природния и
културен потенциал на областта, в т.ч. рибарство и селско стопанство.
Целите за развитие на общината са обвързани с целите от областната стратегия за
развитие и са насочени към развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване
на иновациите и използване на местния потенциал, повишаване на жизнения стандарт на
населението и подобряване на териториалната устойчивост за постигане на балансираност
и свързаност в областен, регионален и национален план.
Основните източниците на средства за финансиране изпълнението но Общинския план за
развитие са: Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), общински бюджет,
централен бюджет на Република България, включително Черноморската стратегия за
развитие, Програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество и други
фондове и програми. ЕСИФ е общо понятие, обединяващо в новия програмен период
Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, финансирането по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Помощта за България от ЕСИФ е
регламентирана в Споразумението за партньорство между България и ЕС за 2014-2020 г.,
наследник на Националната стратегическа референтна рамка в миналия планов период. В
Споразумението за партньорство са формулирани четири основни приоритета за ЕСИФ в
периода 2014-2020 г. както следва:






Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, които
обхваща под приоритетите: заетост и трудова мобилност, социално включване и
образование, учене през целия живот.
Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща под
приоритетите: повишаване на конкурентоспособността на МСП в ключови
икономически сектори, НИРД и иновации и достъп до и използване на ИКТ.
Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, които обхваща
подприоритетите: свързаност (външна и вътрешна), преминаване към нисковъглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, климат и климатични
промени и околна среда и опазване на природното богатство.
Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който
обхваща подприоритетите: инвестиции в изграждане на институционален капацитет
за добро управление и ефективно прилагане на електронното управление с оглед на
провеждането на реформи.

За да финансира инвестиционните си разходи за развитие, местната власт трябва да има
достъп до националния и регионалния пазар на капитали, както и да развива публично
частни партньорства.
Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Царево и през новия
програмен период ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори –
стимулиращи и задържащи развитието. Към факторите със стимулиращо влияние се отнасят: развитие на туризма, чрез пълноценно използване на наличните туристически ресу-
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рси и развитие на съпътстващите туризма дейности и услуги, развитие на рибарството и
селското стопанство. Към факторите със задържащ характер се отнасят: диспропорцията
на населението в трудоспособна възраст между крайбрежната и вътрешната част на общината и липсата на достатъчно човешки ресурси с високо образование, ценз, опитност и
професионални умения, липсата на изградена привлекателна и устойчива бизнес и инвестиционна среда, наличие на диспропорция между потребността от публични инвестиции и
реалните възможности за бюджетно осигуряване на средства.
Данните от анализа за текущото състояние показват, че община Царево се нуждае от
ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за генериране на растеж,
заетост и устойчиво развитие за преодоляване на демографските проблеми. Общината
следва да мобилизира целия си потенциал - природо-ресурсен, човешки и инвестиционен,
и така да насочи действията си, че в максимална степен да оползотвори възможностите за
финансиране от националните и европейски фондове. Общината е необходимо да приложи
интегриран подход за развитие, като с подходящо съчетаване на политиките и мерките,
окаже въздействие върху икономическия, природно-културния, инфраструктурния и
човешки потенциал. На тази основа, стратегията за развитие на общината до 2020 г.
следва да бъде агресивна по отношение на желания териториален баланс в развитието на
общината и протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на
необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение
изграждането и
обновяването на инфраструктурите. Безспорен е фактът, че
идентифицираните в социално-икономическия анализ множество проблеми и нужди на
територията на общината няма да могат да бъдат решени в рамките на програмния период
до 2020 г., но финансовите ресурси и възможности следва да бъдат обвързани и насочени
към решаването на най-приоритетните потребности на общината, така че да доведат до
значителен социално-икономически ефект.
3.2. Използвани принципи
Разработената стратегията на ОПР на община Царево ползва утвърдени теоретични модели
и съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие.
Приложени са следните основни принципи:


Публичност. Стратегията е формулирана съвместно с представителите на община
Царево, чрез проведени публични дискусии и паралелните им анкети.



Съгласуваност. ОПР е ситуационно формулиран в системата за планиране на ЕС и
България, като съответства, интерпретира и конкретизира целите и приоритетите на
документите от по-високо ниво.



Синергия. Целите, приоритетните области и мерките, обединяват ресурса и
потенциала на общината с възможностите за развитие на областта, на база местни,
национални и европейски финансови източници.



Обвързаност. Използван е интегриран подход за планиране, като отделните
дейности са обвързани помежду си и съвместно подобряват определени аспекти от
общинското развитие.



Аргументираност. Структурата и съдържанието на стратегията се основава на
закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и
сентизираните резултати от общинското развитие.



Оперативност. Стратегията включва съвкупност от мерки, чиито конкретни
дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия за реализацията
на мотивирани проекти през следващите седем години.
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3.3. Структура
Структурата на стратегическата част включва елементите визия за развитие 2020, три
стратегически цели, пет приоритетни области и прилежащите им конкретни мерки.

Фигура 15. Структура
Предложената структура напълно съответства на „Методическите указания за разработване
на общински планове за развитие 2014-2020 г.“. Обединяващата визия за развитие
представлява желаното и постижимо състояние на община Царево през 2020 г. и се
демонстрира в заложените стратегически цели. Стратегическите цели получават
продължение в единство от приоритетни области за развитие, съдържащи набор от мерки.
3.4. Визия
Идентичността на община Царево се изразява със следната визия за развитие:

ОБЩИНА ЦАРЕВО – ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛЕН И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ
ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, С ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, СЪХРАНЕНО
ПРИРОДНО И КУЛТУРНО БОГАТСТВО И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
РЕСУРСИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ.

Визия: Зелен град / Зелена община
Във визията е заложена прогнозата, че ще бъде оползотворен и развит специфичният
потенциал на общината, изразен най-вече в нейното предимство на черноморска община
с добри възможности за логистика и развитие на туризма.
За постигане на визията е необходимо да се работи за:
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Създаване на благоприятна и привлекателна бизнес среда, с цел стимулиране на
инвестиционната активност за създаване на нови работни места и допълнителни
източници на доходи за жителите на община Царево;
Развитие на интегриран туризъм, удължаване на туристическия сезон, подобряване
на туристическата инфраструктура;
Възстановяване и развитие на традиционните селскостопански производства –
рибарство, пчеларство, зеленчукопроизводство, лозарство, билкарство, овощарство,
отглеждане на черупчести видове, ягоди, малини, къпини, местни занаяти – плетене
на дантели, шевици, плетива; малки цехове за добавена стойност – пакетиране, чай
и др. Развитие на техническата и социалната инфраструктура;
Създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, безопасността и
удобството на всички граждани на общината.

За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни
икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно развитие и
опазване на околната среда. За реализирането на визията ще се разчита на местните
ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС и успешното
прилагане на публично-частното партньорство, ще се превърнат в конкурентни
предимство. Постигането на визията за развитие на общинския план ще спомогне за
постигане на визиите за развитие на областта и югоизточен район, които най-общо целят
устойчивост, балансираност и сближаване – икономически, социално, териториално и
екологично.
Постигането на визията за развитие на община Царево се осъществява чрез три
стратегически цели, подкрепени от адекватни приоритети, специфични цели и мерки.
3.5. Стратегически цели
ЦЕЛ 1 – Устойчив икономически растеж, чрез приложени иновативни подходи в
развитието на туризма и местния бизнес.
Тази цел представя желаното състояние на икономиката в общината. Поставя се акцент
върху усъвършенстването на утвърдените отрасли, като селско стопанство, развиване на
леката и преработваща промишленост и логистични дейности за развитие на туризма.
ЦЕЛ 2 – Балансирана селищна система и ефективна техническа инфраструктура за
постигане на устойчив растеж, съхраняване и опазване на природното богатство и
културно-историческо наследство.
Целта е насочена към пространственото развитие на общината. Тук са включени действия
за активизиране на общинските села и очертаване на възможни общи инициативи между
тях. Балансираната пространствено-функционална структура изисква доизграждане на
липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на техническите
инфраструктури в рамките на населените места и извън тях, насочени към тяхната подобра свързаност и достъпност.
ЦЕЛ

3

–

Запазване

и

развитие

на

човешкия

капитал,

ограничаване

на

демографската криза, намаляване на безработицата и бедността, подобряване на
жизнения стандарт, чрез насърчаване на образованието и социалното включване.
Целта визира социалната сфера. Насочена е към ограничаване на демографската криза,
развитие на човешките ресурси с фокус младите хора – ограничаване на дела на ранно
напусналите училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането
им в общината. Тази цел отразява желанието за успешно приобщаване на изолираните
социални групи и особено малцинствените етнически групи, както и осигуряването на
трайна заетост.
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За реализацията на стратегическите цели комплексът от приоритети, мерки и дейности ще
бъде насочен в няколко основни области на въздействие, както следва:





Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж чрез
привличане на инвестиции, прилагане на иновативни решения, ресурсна
ефективност, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт.
Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между
населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги,
запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-историческо
наследство.
Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със
специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите
училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за
живот и работа в общината.

На тази база са изведени пет приоритета за действия, насочени към постигането на
специфични цели в различни сфери на развитието на общината.
Всяка специфична цел ще се изпълнява, чрез съвкупност от мерки и дейности, които ще
бъдат обобщени в Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. под формата на
приоритетни проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви ресурс и съобразени с
капацитета и възможностите на общината.
3.6. Приоритетни области
Приоритетите дефинират областите на действие, към които се насочват финансовите
ресурси и общинските инициативи през следващия програмен период. Съобразно
структурата на стратегията, приоритетите са обвързани и подчинени на стратегическите
цели. Приоритетните области са организирани като съчетание от формулирани мерки,
разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. За всяка мярка е
добавено кратко описание, представящо нейното съдържание и аргументи за включването
й в приоритетната област. Различните мерки са тематично свързани за да се осигури поголяма ефективност и синергия между очакваните от осъществяването им резултати.
Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни приоритети през целия
следващ програмен период. В този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с
дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Към това обстоятелство се
насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г.
Приоритети, специфични цели и мерки
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и
подкрепа за малкия и среден бизнес.
Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите.
Мярка 1.1.1 Стимулиране на местното предприемачество и конкурентоспособност.
Дейности:




Специализирано обучение и услуги;
Изграждане на консултантски и информационни центрове за информиране на
бизнеса за актуална пазарна политика и технологични новости;
Информационно обслужване на бизнеса и повишаване активността му при усвояване
на средства от национални програми.

Мярка 1.1.2: Създаване на активна бизнес среда, повишена инвестиционна активност и
постигане на икономически растеж.
Дейности:


Инвестиции в изграждане на промишлена зона в гр. Царево и зони за развитие на
малки производства в Ахтопол, Варвара, Синеморец, Резово, Велика, Кости,
Фазаново, Бродилово, Българи и Изгрев;
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Инвестиции в изграждане на зони за развитие на малки производства в Ахтопол,
Варвара, Синеморец, Резово, Велика, Кости, Фазаново, Бродилово, Българи и
Изгрев, свързани с развитието на традиционни отрасли с потенциал/рибарство и
преработка на риба; обработка и пакетиране на билки, развитие на производствена
дейност свързана с производството на грозде, зеленчуци, черупчести плодове;
производство на продукти от дивеч/;
Обучение на местния бизнес;
Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за обслужване на
бизнеса;
Въвеждане на системи за управление на качеството в предприятията.

Мярка 1.1.3: Подобряване на достъпа до производствени
реконструкция на бизнес инфраструктура, мрежи и клъстери.

зони,

изграждане

и

Дейности:








Подобряване на достъпа на производствени зони до инфраструктурни мрежи като
водоснабдяване и канализация, пречистване на отпадъчните води, вътрешна мрежа
от пътища/улици в производствената зона, захранване с ел. енергия, достъп до
интернет, осигуряване на достъп до логистични и складови услуги, свързване на
зоната с републиканската пътна мрежа и жп мрежата на страната, където е
необходимо и икономически възможно;
Осигуряването на достъп до широколентов интернет, който да подпомогне
въвеждането на нови технологии в изградени и изграждащи се предприятията, които
да помогне за развитието на иновации и разработване на нови продукти.
Разширяване на бизнес контактите на МСП и производители чрез участие в бизнес
форуми;
Работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото развитие на
национално, регионално и местно ниво;
Маркетинг и реклама на местния бизнес.
Създаване на клъстери в областта на туризма и селското стопанстово.

Специфична цел 1.2: Подкрепа на традиционни икономически дейности
насърчаване използването на местните ресурси за икономическо развитие.

и

Мярка 1.2.1: Развитие на пристанищната инфраструктура и морския транспорт.
Дейности:




Развитие на морския транспорт – местен, международен и до другите морски
общини.
Подобряване пристанищната инфраструктура в гр. Царево и Ахтопол;
Изграждане на лодкостоянки в селата: Лозенец и Синеморец;

Специфична цел 1.3: Развитие на селското и горското стопанство
Мярка 1.3.1: Увеличаване на масивите с трайни насаждения.
Дейности:



Създаване на нови масиви с трайни насаждения – лозя, черупчести плодове
Създаване на масиви с алтернативни насаждения – маслини и
средиземноморски видове;

други

Мяра 1.3.2: Рекултивация на ерозирали терени.
Дейности:


Залесяване на ерозирали терени в общината;

Мярка 1.3.3: Стимулиране на биологичното земеделие.
Дейности:
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Екологичен мониторинг – изграждане на система за следене на замърсяването на
въздуха, водата и почвата;
Повишаване на информираността на земеделските производители и подпомагане
развитието на екологосъобразно земеделие.

Мярка 1.3.4: Осигуряване на условия за поливно земеделие.
Дейности:




Възстановяване на поливни полета на територията на община Царево;
Насърчаване и стимулиране експлоатирането на поливните системи;
Осигуряване на поливни системи за земеделските земи, свързани с напоителни
канали.

Мярка 1.3.5: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско стопанство
Дейности:









Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери;
Технологично обновяване на земеделските стопанства;
Стимулиране за развитие на рибарството в Царево, Ахтопол, Лозенец, Варвара,
Синеморец, Резово;
Стимулиране за развитие на пчеларството в селата Изгрев, Фазаново и Царево;
Стимулиране за развитието на лозарството и винарството в Царево, Лозенец,
Бродилово и Велика;
Стимулиране за развитие на преработката на горски производни в селата
Бродилово, Българи, Велика и Кости;
Подобряване на научно-техническото, информационното, организационното и
пазарно обслужване на местните селскостопански производители;
Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във
веригата за реализация на земеделски продукти и храни;

Мярка 1.3.6: Иницииране и създаване на клъстери в селското стопанство
Дейности:







Създаване на центрове, предоставящи консултантски услуги, включително и
подкрепящи стартиращи фирми;
Стартиране на специални програми за обучение и квалификация;
Стартиране на пилотни проекти за създаване на клъстери;
Създаване на браншови организации на производители и група производители;
Подпомагане на фермерите да се приспособят към изискванията на стандартите на
ЕС;
Подобряване на маркетинга на земеделските продукти;

Мярка 1.3.7: Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловното стопанство
Дейности:






Залесяване на пустеещи земи и на неземеделски земи;
Подобряване превенцията срещу горски пожари и др.;
Повишаване икономическата стойност на горите;
Запазване на дърводобива и дейностите по дървообработка, характерна за селата
Българи, Бродилово, Велика и Кости;
Развитие на ловните бази и ловното стопанство;

Приоритет 2: Развитие на устойчиви форми на туризъм.
Специфична цел 2.1: Насърчаване развитието на интегриран туризъм чрез опазване,
популяризиране и развитие на природното и културното наследство.
Мярка 2.1.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите.
Дейности:
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Актуализиране на общинска стратегия и програма за развитие на комплексен
туристически продукт в общината;
Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за
съвместни туристически дейности;
Участие в разработване на трансгранична маркетингова и рекламна програма;
Развитие на интегриран туризъм, базиран на природо-ландшафтните и културни
дадености и ресурси;
Изграждане на мрежа от туристически информационни пунктове на територията на
Община Царево – Лозенец, Ахтопол, Синеморец;
Ремонт и преустройство на ТИЦ Царево;
Изготвяне на видео мултимедийни продукти /рекламни клипове, презентации,
филми/ за Община Царево на теми „Лято – море“ и „Еко туризъм“;
Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения
и панаири за промоциране на общината;
Маркетингови и рекламни дейности;
Изготвяне на информационни табели, билбордове, табла, указателни табели.

Мярка 2.1.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции
Дейности:




Възстановяване,
опазване,
експониране,
социализиране,
оборудване
на
туристически атракции, въвеждане на техники и програми за интеграция и анимация
и др.
Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм в
общината, включена в общинската концепция за пространствено развитие;
Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите
и подобряване на транспортния достъп;

Мярка 2.1.3: Развитие на селски и еко туризъм
Дейности:









Разработване на стратегия и план за действие за развитие на еко и селски туризъм;
Повишаване информираността на населението за развитие на туристически услуги в
селските райони;
Подготовка на проекти по селски и еко туризъм за населените места Българи,
Велика, Изгрев, Кости, Фазаново;
Проект за запазване автентичността на странджанското село Кондилово;
Изграждане на еко пътеки и велоалеи до защитени места до Царското кладенче, по
пътя на нестинарството, съкровището до с. Синеморец и др.
Изграждане на екопътеки в околностите на селата Българи, Изгрев, Кондилово,
Кости, Бродилово и Фазаново;
Подкрепа на частни инициативи за възраждане на традиционни занаяти –
килимарство, тъкачество и др.;
Създаване на рекламен пакет за туристическо предлагане на общината;

Мярка 2.1.4: Развитие на специализирана туристическа инфраструктура, влияеща върху
удължаването на курортния сезон.
Дейности:







Археологически разкопки в гр. Царево, гр. Ахтопол, Бродилово, Синеморец и
Българи;
Изграждане на туристически пътища: Бродилово – Кости и Ахтопол – Бродилово;
Проектиране и изграждане на яхтено пристанище в залива на гр. Царево;
Ремонт и реконструкция на гръцкото училище в гр. Ахтопол;
Подобряване на достъпа и развитието на информационните и телекомуникационни
технологии в областта на публичните и туристически услуги;
Възстановка на тракийски дом в Синеморец;

130

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.





Ремонт на стари къщи, запазени сгради и други елементи на обредните традиции за
целите на туризма, включително възстановяване на стара воденица в с. Бродилово и
реставрация на Дундова къща с. Кости;
Създаване на музейна експозиция за рибарство;
Ремонт на общинска къща с. Бродилово с цел използването й като туристическа
спалня;
Реконструкция и модернизация на хижи и заслони в зоните за туризъм;

Приоритет 3: Подобряване качеството и стандарта на живот, повишаване на
заетостта, доходите и задържане на младите хора в района.
Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни
места.
Мярка 3.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите.
Дейности:



Подобряване на условията на труд и повишаване безопасността на труда;
Повишаване производителността на труда и доходите;

Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29
години.
Дейности:



Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване;
Старт в кариерата за лица завършили средно и висше образование.

Мярка 3.1.3: Стимулиране на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаване на
нови предприятия.
Дейности:




Стартиране на самостоятелна стопанска дейност, свързана със запазване и развитие
на традиционни занаяти - лодкостроене, рибарство и каменоделство и др;
Подобряване квалификацията на заетите в туризма;
Обучения на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес.

Специфична цел 3.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на
съответствие с изискванията на пазара на труда.
Мярка 3.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила
Дейности:



Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица;
Повишаване относителния дял на лицата с висше образование.

Специфична цел 3.3: Насърчаване на трудовата активност.
Мярка 3.3.1: Превенция на отпадането от пазара на труда
Дейности:



Насърчаване на работодателите за запазване и увеличаване на заетостта;
Стимули за повишаване на пригодността за заетост на работната сила в т.ч. за
лицата над 50 годишна възраст;

Мярка 3.3.2: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на
безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда.
Дейности:



Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните общности до пазара на
труда;
Повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в обществения
живот.
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Приоритет 4: Подобряване на жизнената среда, изграждане и възстановяване на
техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното
богатство.
Специфична цел 4.1: Доизграждане и модернизация на техническата инфраструктура и
подобряване качествата на средата.
Мярка 4.1.1: Обновяване на съществуващите и изграждане на нови междуселищни пътища
от републиканската пътна мрежа.
Дейности:


Реконструкция на път гр. Царево – гр. Малко Търново;

Мярка 4.1.2: Рехабилитация и подобряване на експлоатационното състояние на пътна
мрежа на територията на общината.
Дейности:







Рехабилитация
Рехабилитация
Рехабилитация
Рехабилитация
Рехабилитация
Рехабилитация

на
на
на
на
на
на

общински
общински
общински
общински
общински
общински

път
път
път
път
път
път

BGS1280
BGS1285
BGS1280
BGS2282
BGS2281
BGS2281

гр. Царево – с. Лозенец
кв. „Василико“ – к-г „Нестинарка“;
с.Лозенец – Караагач;
Царево – с. Бродилово;
с. Лозенец – с. Велика – с. Фазаново;
с. Лозенец – с. Велика;

Мярка 4.1.3: Ремонт и рехабилитация на улични мрежи.
Дейности:














Рехабилитации на улици гр. Царево;
Изграждане на улици и улично осветление в.с. ”Арапя”, гр. Царево;
Изграждане на улици и паркинги зона север гр. Царево;
Изграждане на улици и улично осветление кв. „Белия бряг“, гр.Царево;
Изграждане на улици и улично осветление к.к. „Нестинарка” и в.с. „Боруна”;
Изграждане на улици и улично осветление кв. „Тарфа“;
Изграждане на улици и улично осветление ваканционно селище Лозенец;
Изграждане на улици и улично осветление с. Варвара;
Изграждане на улици и улично осветление м. Поляните;
Изграждане на улици и улично осветление с. Синеморец;
Ремонт и рехабилитация на уличен участък: гр. Царево – кв. „Василико“ – к-г
„Нестинарка“ – завод Пасат”;
Изграждане на улици и улично осветление с. Бродилово;
Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в общината;

Мярка 4.1.4: Подобряване условията на жизнената среда.
Дейности:











Изграждане на нова административна сграда за общинска администрация гр.
Царево;
Изграждане сграда Районна служба "Пожарна безопасност и защита на
населението";
Реконструкция сграда на старо кметство Варвара;
Изграждане сграда на кметство с. Синеморец;
Реконструкция сграда на кметство с. Резово;
Изграждане на крайбрежна алея в гр. Царево
Изграждане на крайбрежна алея кв. „Василико“ гр. Царево;
Изграждане на алея от параклис „Св. Георги” до Морска градина гр. Царево;
Изграждане на пешеходна и велосипедна алея южен бряг Пристанищен залив гр.
Царево;
Изграждане на крайбрежна и пешеходна алея над централен плаж гр. Царево;
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Изграждане на пешеходна алея Морска градина – вълноломна стена гр.Царево;
Изграждане на крайбрежна алея зона север гр. Царево;
Изграждане на пешеходна алея, велосипедна алея и осветление път Царево –
Лозенец до пътен възел река Караач;
Изграждане на подходи към плажове – централен плаж, Попски плаж, плаж
Нестинарка гр. Царево;
Ремонт на площадни пространства, център Царево;
Благоустрояване пристанищна зона гр. Царево;
Крайбрежна алея гр. Ахтопол;
Подходи към плажните ивици Ахтопол ;
Крайбрежна алея с. Лозенец;
Крайбрежна алея в.с. Тарфа;
Пешеходна алея, велосипедна алея, осветление път с. Лозенец – Караагач;
Подходи към плажните ивици Лозенец;
Подход рибарско селище Варвара;
Крайбрежна алея с. Синеморец;
Крайбрежна алея с. Резово;
Ремонт и обновяване на площади в селата;

Мярка 4.1.5: Изграждане на паркове и зелени площи.
Дейности:
















Инвестиции в градински и паркови елементи към Парк Царево Център етап 2;
Изграждане на зелен плаж пристанищен залив гр. Царево;
Инвестиции в „Зелен център” кв.Василико гр. Царево;
Изграждане на парк южен бряг кв. Василико;
Благоустрояване „Морска градина” гр. Царево;
Изграждане на „Градски парк” до Стадион гр. Царево;
Благоустрояване и озеленяване централна градска част гр. Царево;
Изграждане на паркове и детски площадки Зона Север, гр. Царево;
Изграждане на паркове и алеи в.с. ”Арапя” гр. Царево;
Изграждане на паркове и крайбрежни пешеходни и велосипедни алеи к.к.
Нестинарка” и в.с.” Боруна”;
Изграждане на паркове, пешеходни и велосипедни алеи кв. Лозята и кв. Коросята в
гр. Ахтопол;
Изграждане на централен парк гр. Ахтопол;
Изграждане на парк около Гръцко училище Ахтопол;
Изграждане на парк морска градина с. Лозенец;
Изграждане на парк център с. Варвара.

Мярка 4.1.6: Брегоукрепване.
Дейности:








Брегоукрепване Северен бряг Централен плаж гр. Царево
Брегоукрепване Централна зона Централен плаж гр. Царево
Брегоукрепване пристанищен залив гр.Царево – кв. „Василико“, гр. Царево;
Корекция дере река Черна гр. Царево;
Брегоукрепване крайбрежна ивица северен плаж гр. Ахтопол;
Реконструкция мост над р. Велека при с. Кости;
Реконструкция мост м. „Чатала“ при с. Фазаново;

Мярка 4.1.7: Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ.
Дейности:



Изграждане на улично осветление зона север гр. Царево;
Изграждане на соларна система за топла вода за ОДЗ Ален мак гр. Царево и ЦДГ гр.
Ахтопол;
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Изпълнение на мерките за Енергийна ефективност на сгради общинска собственост
гр. Царево, гр. Ахтопол, и селата: Лозенец, Варвара, Синеморец, Резово, Бродилово,
Българи и Велика;
Кабелизиране улично осветление гр.Царево и кв. „Василико“;
Изграждане улици и улично осветление кв. „Лозята“ и кв. „Коросята“ гр. Ахтопол;
Кабелизиране улично осветление гр.Ахтопол;
Кабелизиране на уличното осветление във всички населени места;
Изграждане на енергоспестяващо осветление в училищата и детските градини и
административните сгради;
Изпълнение на мерките за енергийна ефективност за общинските сгради;
Сертифициране по енергийна ефективност на сгради общинска собственост.

Мярка 4.1.8: Подобряване на комуникационната инфраструктура
Дейности:


Осигуряване на широколентов достъп и подобряване качеството и обхвата на
мобилните услуги.

Специфична цел 4.2: Планиране на територията
Мярка 4.2.1.: Комплексно планиране и устройство на територията.
Дейности:






Разработване на общ устройствен план на община Царево;
Разработване на концепция за пространствено развитие на общината, акцентираща
на приоритетните зони на територията на общината;
Изработване и приемане на ПУП за квартал „Белия бряг“ гр. Царево;
Изработване и приемане на ПУП за к.к."Нестинарка" и в.с."Боруна" гр. Царево;
Паспортизация на всички общински сгради.

Специфична цел 4.3 – Опазване на околната среда и пълноценно използване на
природните ресурси.
Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите;
Мярка 4.3.1: Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии.
Дейности:




Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите;
Насърчаване на екосистемните услуги, включително Натура 2000
инфраструктура;
Поощряване на гражданските инициативи за опазване на природата.

и

зелена

Мярка 4.3.2: Подобряване управлението на отпадъците
Дейности:









Актуализиране на Програмата за опазване на околната среда, включваща и
управлението на отпадъци на територията на общината;
Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, оползотворяване,
транспортиране, депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени
отпадъци;
Рекултивация на замърсени територии;
Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината;
Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната
култура на населението;
Техническа и биологична рекултивация на депо за твърди битови отпадъци и
проектиране и изграждане на претоварна станция в землището на гр. Ахтопол
Изграждане на депо за строителни отпадъци – землище с. Лозенец
Изграждане на депо за строителни отпадъци – землище гр. Ахтопол.
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Мярка 4.3.3: Обновяване на
инфраструктура в общината.

съществуващата

и

доизграждане

на

нова

подземна

Дейности:















Изграждане ВиК мрежа в кв. „Белия бряг“ гр. Царево;
Изграждане ВиК мрежа във ваканционна селища ”Арапя” гр. Царево;
Изграждане на ВиК в курортен комплекс „Нестинарка” и ваканционна селище
.„Боруна”;
Изграждане ВиК мрежа в квартал „Лозята“ и квартал „Коросята“ в гр. Ахтопол;
Реконструкция и доизграждане на ПСОВ и доизграждане на битова и дъждовна
канализация с. Лозенец;
Изграждане на ВиК мрежа в квартал ”Тарфа” с. Лозенец;
Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и пречиствателно
съоръжение с. Варвара;
Доизграждане ПСОВ, битова и дъждовна канализация в с. Синеморец;
Изграждане на ВиК мрежа в местност „Поляните“;
Реконструкция водопроводна мрежа с. Резово;
Изграждане канализационна мрежа и ПСОВ с. Резово;
Изграждане на ВиК мрежа и ПСОВ в с. Бродилово;
Изграждане на външен водопровод и напорен водоем към село Велика;
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Велика;

Приоритет 5: Подобряване качеството и достъпа до административни, здравни,
образователни, социални и културни услуги.
Специфична цел 5.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на
институционалния капацитет.
Мярка 5.1.1: Подобряване квалификацията и уменията на служителите в администрацията.
Дейности:






Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове;
Обмен на опит на междуобщинско ниво и въвеждане на добри практики за
подобряване ефективността в работата на служителите.
Развитие на умения за управление при нови стандарти за ефективност и
партньорство
Изграждане на административен капацитет за работа на местните власти с НПО в
съответствие с изискванията на ЕС за управление и програмиране на местното
икономическо развитие
Създаване на капацитет за разработване и управление на проекти по оперативни и
национални програми.

Мярка 5.1.2: Повишаване на административния и институционален капацитет
Дейности:




Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за
управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически
документи;
Въвеждане на информационни продукти за обслужване на населението и бизнеса;
Въвеждане на комплексно административно обслужване;

Мярка 5.1.3: Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от
работата на администрацията.
Дейности:



Въвеждане на мерки насочени към засилване на контрола, прозрачността,
отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за мониторинг;
Изграждане на нова административна култура, ориентиране към нуждите на
обществото, чрез ефективни действия за публичност на административните услуги;
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Специфична цел 5.2: Осигуряване на качествено образование в обновена среда
Мярка 5.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование.
Дейности:







Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси;
Използване на информационни и комуникационни технологии в учебния процес;
Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен отдих
и извънкласни форми на обучение;
Разгръщане на творческите способности на децата и учениците;
Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус
върху децата в риск и деца от малцинствени групи;
Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и
ученици.

Мярка 5.2.2: Повишаване ефективността на образователната система
Дейности:





Подобряване на материално-техническата база на училищата и детските градини;
Реконструкция сграда СОУ „Н.Вапцаров” гр. Царево;
Повишаване квалификацията на педагогическите и управленски кадри в системата
на предучилищното и средното образование;
Ефективност на взаимодействието с родителската общност и училищните
настоятелства.

Специфична цел 5.3: Подобряване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги.
Мярка 5.3.1: Подобряване на материално-техническата база в здравеопазването.
Дейности





Осъвременяване на болничната база и медицинската апаратура;
Изграждане на „Здравна къща” с. Синеморец
Основен ремонт на сградата на поликлиниката в гр. Царево;
Изграждане на медицински център в гр. Ахтопол.

Мярка 5.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни грижи.
Дейности:



Повишаване броя на медицинския персонал;
Осигуряване на мобилност на медицинските услуги;

Специфична цел 5.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги
Мярка 5.4.1: Повишаване качеството и подобряване достъпа до социални услуги за деца.
Дейности:




Разкриване на ЦСРИ за деца с увреждания;
Изграждане на Център за обществена подкрепа в гр. Царево;
Осигуряване на почасова и заместваща грижа за деца с увреждания, отглеждани в
семейна среда.

Мярка 5.4.2 Повишаване качеството и подобряване достъпа до социални услуги за
възрастни.
Дейности:






Изграждане на хоспис за възрастни хора;
Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция в с. Българи;
Преустройство част от сграда поликлиника гр. Царево в център за социална
рехабилитация и интеграция;
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания;
Дневен център за възрастни с увреждания;
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Център за настаняване от семеен тип за лица с психични проблеми;
ЦСРИ за лица с психични проблеми;
Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж;
Разширяване на услугата Обществена трапезария;
Създаване на достъпна среда за хора с увреждания към административните сгради в
населените места на общината.

Мярка 5.4.3 Повишаване административния и организационен капацитет на общинско ниво
за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно
положение.
Дейности:






Изграждане на капацитет за управление на социалните услуги;
Ресурсно обезпечаване за справяне с администрирането, управлението и развитието
на социалните услуги на територията на общината;
Изграждане на умения на общинско ниво за усвояване на структурни фондове;
Осигуряване на условия за непрекъснато обучение, обмяна на опит и споделяне на
добри ефективни практики на персонала в съществуващите социални услуги;
Осигуряване на капацитет за иновативните услуги и мерки, развитие на нов тип
професионални умения и опит.

Мярка 5.4.4 Контрол и мониторинг върху качеството на предоставяните социални услуги.
Дейности:


Въвеждане на ефективни системи на контрол върху качеството и за супервизия в
социалните услуги;

Специфична цел 5.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности.
Мярка 5.5.1: Поддържане и развитие на културата и традициите в общината.
Дейности:














Ремонт сграда читалище „Г. Кондолов” гр. Царево
Изграждане на младежки център гр. Царево, Ахтопол, Лозенец и Варвара;
Подпомагане на читалищните настоятелства в общината;
Финансиране на културни представяния на самодейни и художествени състави от
общината при участие в регионални и национални представяния;
Финансиране на традиционни фолклорни празници в общината;
Финансиране на празниците на селищата в общината;
Възстановяване и опазване на храмове на територията на общината;
Съхранение и опазване на паметниците на културата;
Изграждане на морска сцена гр. Царево;
Изграждане на лятна сцена и атракции в гр. Ахтопол;
Изграждане на музей в гр. Ахтопол и музейни сбирки в населените места: Българи,
Бродилово, Резово , Синеморец;
Основен ремонт на сградата на бивша „Здравна служба” гр. Ахтопол за музей;
Финансиране на фестивалите – Огън и море, Рибен фест, Хоро край морето,
Странджа моя люлчина;

Мярка 5.5.2: Подобряване на условията за спорт и отдих в общината
Дейности:






Създаване на ефективна и систематизирана програма за развитие на физическото
възпитание и спорта;
Подкрепа за развитие на местни спортни клубове;
Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите
хора;
Изграждане на комплекс стадион в гр. Царево;
Изграждане на водни атракции гр. Царево, гр. Ахтопол и с. Синеморец;
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Реконструкция на съществуваща спортна зала в ОУ в град Ахтопол;
Изграждане на център за водни спортове (сърф и др.) Ахтопол;
Създаване на детски площадки за игри на отрито в населените места Ахтопол,
Лозенец, Варвара;
Изграждане на спортни площадки и фитнес на открито за възрастни в кв. „Василико“
– гр. Царево, Ахтопол, Лозенец и Варвара;
Изграждане на спортен комплекс с игрище за футбол, баскетбол, волейбол и открит
фитнес в гр. Царево;
Изграждане на спортен комплекс в Царево, квартал „Василико“, Лозенец и
Синеморец;

138

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.

4.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализацията на общинския план за развитие. Ориентировъчният размер на
необходимите финансови ресурси е разпределен по отделните приоритетни области и включените финансови източници. Индикативната финансова таблица се
разгръща в конкретни стойности на включените в плана проекти.

Таблица 29. Индикативна финансова таблица
Период 2014-2020

Приоритетна област

Местно публично финансиране

Частно
финансиране

Външно публично финансиране

Финансови
инструменти

Общо

Общински
бюджет

В т.ч.
Съфинансиран
е за
европейски
проекти

Общ
дял

Централен
бюджет

Общ
дял

Фондове
на ЕС

Общ
дял

Други
източници

Общ
дял

Фондове,
фирми

Общ
дял

Заеми от
финансови
институции,
джесика

Общ
дял

/хил.лв./

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

П 1 -Повишаване на
конкурентоспособността
на местната икономика и
подкрепа за малкия и
среден бизнес.

100

0

0,34

4131

14,07

18024

61,38

330

1,12

6858

23,36

20

0,07

29363

П2 – Развитие на
устойчиви форми на
туризъм.

985

475

4,11

4602

19,19

15758

65,70

1040

4,34

1600

6,67

0

0,00

23985

П3 – Повишаване
качеството и стандарта на
живот повишаване на
заетостта, доходите и
задържане на младите
хора в района.

0

0

0,00

568

14,68

2742

70,85

0

0,00

610

15,76

0

0,00

3870

П4 – Подобряване на
жизнената среда,
изграждане и
възстановяване на
техническата
инфраструктура, опазване
на околната среда и
природното богатство

1623,5

676

2,37

10166

14,82

47280

68,93

7490

10,92

2035

2,97

0

0,00

68594,5
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П4 – Подобряване
качеството и достъпа до
административни,
образователни, здравни,
социални и културни
услуги.
Обща финансова рамка
на ОПР

1437

43

4,00

9738

27,13

21657

60,34

300

0,84

2760

7,69

0

0,00

35892

4145,5

1194

2,56

29205

18,06

105461

65,22

9160

5,66

13863

8,57

20

0,01

161704,5

1 – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); 2- Европейски социален фонд (ЕСФ); 3- Кохезионен фонд (КФ);
4-

Европейски

земеделски

фонд

за

развитие

на

селските

райони

(ЕЗФРСР);

5-

Европейски

фонд

за

морско

дело

и

рибарство

(ЕФМДР)
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5.

СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА

5.1. Подход за разработването на система на индикатори
Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за проследяване
на степента за изпълнение на ОПР. Индикаторите са неразривно свързани с цялостната
система за наблюдение, оценка и актуализация, подробно представена в т. 5.3 на
настоящият документ. Селектирането на индикаторите се основава на специфичните
характеристики на стратегическата част на ОПР и съвременните методи за мониторинг на
стратегическото планиране. Новата кохезионна политика на ЕС предвижда съвкупност от
индикатори, съобразени с трите цели на стратегията Европа 2020 и предвидени за
използване на регионалното и местно ниво. Индикаторите са организирани около темите за
социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европа и предлагат
методология за измерване на научно-техническия прогрес, конкурентоспособността,
образованието, транспорта, състоянието на околната среда, социалното интеграция,
бедността и здравния статус на населението.
Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната осигуреност на
общинското планиране и управление към момента на разработване на ОПР. Изброените
индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на официалните
източници на информация в страната. Оперативността на системата зависи от точното
определяне на началните стойности на отделните индикатори. Липсата на изходни данни и
наличен механизъм за събиране на последяващите стойности на определен индикатор
обезсмисля неговото включване в системата.
Изключение са ситуациите, когато отчитането на резултатите на ОПР извежда нуждата от
дефинирането на специфични индикатори, които не са обвързани с данни към
настоящия момент. За тази цел са предвидени необвързани с началната стойност
индикатори, за които е целесъобразно да се разработи и поддържа информационна база
данни за целите на ОПР. Целесъобразно е тя да представлява списък с всички индикатори
и периодично да бъде обновявана с текущите им стойности. Подобна база данни следва да
поддържа общинска администрация и нейните звена. Необходимо е също активно и
регламентирано взаимодействие между общинските звена и представителите на
териториалните подразделения на националните дирекции, НПО и честния сектор.
Поддръжката на общинския справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по
организирането и представянето на годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в
системата за наблюдение и оценка на плана.
5.2. Източници на информация.
Данните, въз основа на които се извършва наблюдението и оценката, съгласно чл. 79 от
ППЗРР, се събират от Националния статистически институт, от Агенцията по заетостта,
както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация.
Проведеното през 2011 г. Национално преброяване предоставя информация за
демографското развитие на населението, образователното равнище и икономическата
активност, включително на общинско ниво.
Възможност за получаване на надлежна информация предоставят Изпълнителна агенция по
околна среда и Агенция пътна инфраструктура. Информационна система за управление и
наблюдение на структурните елементи на ЕС в България позволява да се прецени
ефективността на приложението на финансовите ресурси на ЕС в страната, както и
концентрацията на ресурси в определена област.
Ключов източник представлява и общинска администрация Царево и поддържаните от нея
списъци и регистри. Поддържането на база данни за целите на наблюдението и оценката на
ОПР следва да се осигурява именно от информационните масиви и наблюдения на
общинските звена. Данните се събират, обработват и анализират ежегодно с цел да
послужат за разработването на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
общинския план (чл. 91, ал.2 от ППРЗЗ).
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5.3. Видове индикатори
Индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие съгласно чл.80,
ал.1 от ППЗРР отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие,
определени в него, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение.
Те отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите
и приоритетите за развитие.
Включените в системата индикатори касаят социални, икономически, физически и
финансови характеристики на община Царево. Планирани са и специфични индикатори,
свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното развитие. Съобразно
„Методическите указания …”, индикаторите за въздействие са ориентирани към
реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са съотносими към действията в
рамките на отделните приоритетни области. Първият вид следва да оцени цялостната
ефективност на стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията
и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени и
спрямо конкретен ключов приоритет, включен в програмата за реализация на ОПР.
5.3.1. Индикатори за въздействие
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Индикаторите за
въздействие са разделени в три категории, спрямо стратегическите цели на ОПР на община
Царево.
Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори,
а в някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното,
икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за
общото развитие на региона.
Таблица 30. Индикатори за въздействие
№

Индикатори за
въздействие

Мярка/Пери
од

Начална
стойност

Междинна
стойност

Целева
стойност

Източник на
информация

Изменение

ЦЕЛ 1 – Устойчив икономически растеж, чрез приложени иновативни подходи в развитието на туризма и
местния бизнес.

1

Подготвени
проекти с
приложени
иновативни
подходи

брой

2

Подготвени
проекти за
технологично
обновяване

брой

3

Равнище на
безработицата

%

13,95

12

10,95

Общ.
Администрация

Коефициент на
заетост

%

32

33

35

НСИ

4

5

Коефициент на
икономическа
активност

%

0

2

3

Общинска
администрация

+5

ИСУН

0

1

3

ИСУН

+4

НСИ

- 3,00

+3

Общ.
администрация

32

33

35

Общ.
администрация

+3
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ЦЕЛ 2 – Балансирана селищна система и ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчив
растеж, съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческо наследство.

6

Разработени и
реализирани
проекти за
подобряване
инфраструктурат
а в населените
места.

брой

3

5

10

Общ.
администрация

+ 10

7

Дължина на
реабилитирана и
обновена пътна
мрежа.

км

0

77,7

77,7

Общ.
администрация

+ 77,77

8

Население
свързано с
обществена
канализация

%

24,79

0

28,46

Общ.
администрация

+ 3,67%

9

Население с
подобрена
водопроводна
мрежа

%

24,79

27,0

28,0

Общ.
Администрация

+3,21%

10

Организирани
събития за
представяне н
популяризиране
на общината

брой

5

10

20

Общ.
администрация

+ 20

ЦЕЛ 3 – Запазване и развитие на човешкия капитал, ограничаване на демографската криза, намаляване на
безработицата и бедността, подобряване на жизнения стандарт, чрез насърчаване на образованието и
социалното включване.

11

12

13

14

15

Дял на
населението в
общината от
населението в
областта

%

6,23%

0

7,5%

Относителен дял
на лицата на 3034 години с
висше
образование

%

0

0

5%

Равнище на
средната
годишна работна
заплата

лева

6252

7502

8252

НСИ

+ 2000

Относителен дял
на децата
напуснали
преждевременно
училище

%

5,01%

4,0%

2,5%

Общ.
Администрация

- 2,5%

Непосещаващи
училище лица от
малцинствен

%

4,2%

3,0%

1,5%

НСИ

+ 1,27

НСИ

+ 5%

Общ.

- 2,7%

144

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
администрация

произход над 7
години
5.3.2. Индикатори за резултат

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на
приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и
въздействия от предвидените дейности и проследяват динамиката на общинското развитие.
Комбинирани са различни източници на информация, предоставящи обективни данни за
следените от индикаторите характеристики.
Таблица 31. Индикатори за резултат
№

Индикатори за
резултат

Мярна
величина

Начална
стойност

Междинна
стойност

Целева
стойност

Източник на
информация

Изменение

Приоритетна област 1 – Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подкрепа за
малкия и среден бизнес
1
Изградени консулОбщ.
тански центрове за
Администрация
брой
0
3
5
подкрепа на бизнеИСУН
+5
са
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Реализирани проекти за изградени
зони за малки производства

брой

0

5

11

Общ.
Администрация
ИСУН

Реализирани проекти за подобряване достъпа до ново
изградени производствени зони

брой

0

5

11

Общ.
Администрация
ИСУН

+ 11

Реализирани проекти за подобряване на пристанищната инфраструктура

брой

0

2

4

Общ.
Администрация
ИСУН

+4

Увеличени масиви
с трайни насаждения

дка

Стартирали малки
стопанства от
млади фермери

брой

Подкрепени лица,
в сферата на
рибарството

брой

0

5

8

Общ.
Администрация

+8

Подкрепени
пчелари

брой

0

3

5

Общ.
Администрация
ОСЗГ

+5

Подкрепени лозари
и винопроизводители

брой

0

2

4

Общ.
Администрация
ОСЗГ

+4

Подкрепени инициативи за преработка на горски
производни

брой

0

1

3

Общ.
Администрация
ОСЗГ

+3

Реализирани инициативи за създаване на клъстери в

брой

0

1

3

Общ.
Администрация
ИСУН

+ 11

Общ.
Администрация
ОСЗГ

0

4

8

Общ.
Администрация
ОСЗГ

+8
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селското стопанство
12

13

+3

Реализирани проекти за развитие на
горските ресурси

брой

0

2

4

Общ.
Администрация
ДГС

+4

Реализирани мерки
за развитие на ловното стопанство

брой

0

1

2

Общ.
Администрация
ДГС

+2

6

Общ.
Администрация

+6

Приоритетна област 2 – Развитие на устойчиви форми на туризъм
Разработени маркетингови и реклам14
брой
1
2
ни стратегии за
туризма
15

Изградени и
ремонтирани ТИЦ

брой

0

3

5

Общ.
Администрация

+5

16

Изградена туристически инфраструктура за развитие на
природни, културни и исторически
атракции

брой

10

5

20

Общ.
Администрация

+ 10

17

Реализирани проекти за селски и
еко туризъм

брой

0

3

5

Общ.
Администрация
ИСУН

+5

18

Изградени еко
пътеки и велоалеи

брой

2

5

10

Общ.
Администрация
ИСУН

+ 10

19

Реализирани проекти за запазване
автентичността на
страндженските
села

брой

0

5

10

Общ.
Администрация
ИСУН

+ 10

20

Извършени археологически разкопки на територията
на общината

брой

3

2

5

Общ.
Администрация

+5

21

Създадени музейни
експозиции

брой

5

5

10

Общ.
Администрация

+ 10

22

Изградени
крайбрежни алеи

брой

0

2

5

Общ.
Администрация

+ 10

Приоритетна област 3 – Подобряване качеството и стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите
и задържане на младите хора в района.
Разработени и
реализирани
проекти за
Общ.
23
подобряване на
Администрация
брой
0
3
3
+6
условията на труд
ИСУН
и повишаване
безопасността на
труда

24

Безработни лица
включени в
обучителни
курсове за
квалификация и
преквалификация

брой

0

10

10

Общ.
Администрация
БТ

+ 20
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на безработни лица

25

26

Лица стартирали
самостоятелна
стопанска дейност;
Обучени
безработни лица за
разработване и
управление на
собствен бизнес.

брой

брой

0

0

3

20

5

НСИ

20

Общ.
Администрация
БТ

+8

+ 40

Приоритетна област 4 –Подобряване на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата
инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство.
Реконструирана
Агенция
републиканска
км.
35
15,0
20,0
+ 35
пътна
27
инфраструктура
пътна мрежа
28

Рехабилитирани
общински пътища

км.

42,7

20,0

22,7

Общ.
Администрация

+42,7

29

Населени места с
рехабилитирани
улици

брой

0

1

3

Общ.
Администрация

+3

30

Обекти с изградени
улици и улично
осветление

брой

0

4

8

Общ.
Администрация

+8

31

Изградени
пешеходни и
крайбрежни алеи

брой

5

7

7

Общ.
Администрация

+14

32

Изградени паркове,
детски площадки и
зелени площи

брой

10

15

15

Общ.
Администрация

+30

33

Изградени
брегоукрепителни
съоръжения

брой

0

3

7

Общ.
Администрация

+7

Населени места с
изпълнени мерки
за енергийна
ефективност на
обществени сгради

брой

0

5

9

Общ.
Администрация

+9

Населени места с
изградени
канализационни
мрежи

брой

2

5

12

Общ.
Администрация

+12

36

Населени места с
изградени ПСОВ

брой

2

2

2

Общ.
Администрация

+4

37

Населени места с
подобрена
водопроводна
мрежа

брой

10

1

3

Общ.
Администрация

+3

34

35

Приоритетна област 5 - Подобряване качеството и достъпа до административни, здравни, образователни,
социални и културни услуги.
Оптимизиране на
Брой обучени
административния
Общ.
2
3
10
+8
38
администрация
лица
капацитет на
община Царево
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Разработени и
реализирани
проекти от
общината

брой

9

4

7

Въведени
информационни
продукти за
обслужване на
населението и
бизнеса

брой

0

1

3

Предоставени
социални услуги

брой

7

5

6

Училища и детски
градини с
подобрена
материално техническа база

%

0

0

4

Общ.
администрация

+ 100%

43

Рехабилитирани
читалищни сгради

брой

2

0

1

Общ.
администрация

+1

44

Изградени спортни
комплекси

брой

0

4

8

Общ.
администрация

+8

Ново създадени
паркове за отдих и
детски площадки

брой

0

3

5

Общ.
администрация

+8

39

40

41

42

45

6.

Общ.
Администрация
ИСУН

+ 11

+4
Общ.
администрация

Общ.
Администрация

+ 11

ДСП

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА

6.1. Значение на системата за наблюдение и оценка
Ефективната реализация на общинския план за развитие през седемте години на неговото
действие изисква способност за адаптация към променящите се характеристики на
общината. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите документи през
следващия програмен период е необходимо неговата актуалност към 2020 г. Тези
особености показват нуждата от разработването на система за наблюдение и оценка на
плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и
последователността на операциите във времето.
Целите на системата са да определи степента на изпълнение на планираните цели, да
проследи съответствието на плана с променящите се условия и да аргументира нуждата от
неговата актуализация.
Основните задачи пред системата са информационното обезпечаване, приложение на
системата от индикатори на ОПР, пълноценна координация и взаимодействие на
участващите структури и успешно публично представяне на резултатите от наблюдението.
Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за измерване
на резултатите и въздействието на плана.
6.2. Органи за наблюдение на Плана, организация и методи на тяхната работа
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Царево съгласно чл.89 от
ППЗРР е Общинският съвет на Общината. В процеса на наблюдение на изпълнението на
ОПР, общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации,
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физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие.
6.3. Функции за наблюдение и оценка
1. Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план развитие
съгласно чл. 81 от ППЗРР включват:
2. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно развитие;
3. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на
изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица
на основата на принципа за партньорство;
4. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в
областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки,
опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното
включване;
5. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за развитие;
6. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури,
7. участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на Общинския
план за развитие;
8. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;
9. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност
относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при
изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното
развитие.
6.4. Система на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Резултатите от наблюдението и оценката на Общинския план за развитие, съгласно чл. 82
се отчитат при изпълнението на областната стратегия за развитие на Бургас и на
Националната стратегия за регионално развитие. Кметът на общината внася за
обсъждане и одобрение от общинския съвет на доклади за резултатите от междинната и
последваща оценка на изпълнението на ОПР.
Органът за наблюдение – Общинският съвет, осигурява дейностите по публичност и
разпространение на резултатите от оценката, гарантирайки прозрачност.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на Общинския
план за развитие се осигурява от бюджета на общината.
6.5. Екип, извършващ наблюдението на изпълнението
Кметът на Община Царево организира наблюдението на изпълнението на Общинския план
за развитие. За целта той определя Оперативна Група за наблюдение и оценка на
изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретния състав на Групата със своя заповед,
като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на съвета.
Групата е в състав:








Секретар на община Царево;
Главен експерт програми на Европейския съюз;
представител на ПК "Бюджет, финанси и европейски фондове" на ОбС Царево;
представител на ПК "Устройство на територията, управление на собствеността и
екология" на ОбС Царево;
представител на НПО;
представител на бизнеса и/или на браншови организации.
представител на гражданското общество.

Към Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР могат да се привличат експерти по
регионално или местно развитие. Експертите, участващи в извършването на оценки на
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документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие трябва да
отговарят на редица изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР.
При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие изискват
писмени доказателства за установяване на съответствието с изискванията на ал. 1 и за
липсата на конфликт на интереси от кандидатите.
Основните функции на Групата за наблюдение и оценка са:







Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана;
Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на
Плана;
Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на постиганена
целите;
Разглеждане на резултатите от междинната оценка;
Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по заложените
мерки;
Изказване на предложения за изменение на Плана с цел неговото подобряване.

6.6. График за наблюдение и реализация на плана
Оперативната група за наблюдение извършва следните дейности:




Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на плана.
За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад в
съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР.
Наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при задание от Общинския съвет и други, Групата изготвя документ, съгласно поставената
задача.
Наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното изпълнение на Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и въздействието от
реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на
изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се включването
на външни експерти.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се
изготвя по определен от Кмета на Общината ред и се одобрява от общинския съвет по
предложение на Кмета на Общината.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се
изготвя и внася за обсъждане и одобрение от общинския съвет до 31 март на всяка
следваща година.
Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на Общинския план
за развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление на
регионалното развитие.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Общинския
план за развитие.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от
решението за тяхното одобряване.
6.6.1. Съдържание на годишния доклад за наблюдение
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие,
според чл.91, ал.8 от ППЗРР съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
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2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план
за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на Общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
6.7. Оценка на Плана
Оценката обхваща всеки стадий от жизнения цикъл на Плана – предварителна, междинна и
последваща.
Предварителната оценка се разработва от независим оценител. успоредно с подготовката на проекта на Общинския план за развитие. Тя съдържа прогнозна оценка за въздействието на Плана върху процесите на социално-икономическото развитие на Общината (чл.
32 от ЗРР). Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие
на Общината, определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната
среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда.
Междинната оценката на плана се извършва по Системата за наблюдение и оценка,
която включва методика за измерване по определени индикатори, подходяща организация,
събиране, обработка, анализ. Тя се извършва, съгласно чл. 33 от ЗРР, не по-късно от 4
години от началото на периода на неговото действие, който е 7 години.
Междинната оценка включва:





оценка
оценка
оценка
изводи

на първоначалните резултати от изпълнението;
на степента на постигане на съответните цели;
на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
и препоръки за актуализация на съответния документ.

Междинната оценка на изпълнението на ОПР дава информация за провежданите политики
и подпомага Общината да подобри прозрачността на планираните дейности и използването
на съществуващите ресурси. На база резултатите и препоръките от оценката на
Плана се решава необходимостта от неговата актуализация.
Резултатите от извършваната оценка на Общинския план за развитие се отчитат при оценка
на изпълнението на областната стратегия за развитие и на Националната стратегия за
регионално развитие. Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския
съвет доклади за резултатите от междинната и последваща оценка на изпълнението на
ОПР.
Общинският съвет осигурява дейностите по публичност и разпространение на резултатите
от оценката.
Последващата оценка на изпълнението на документите за стратегическо планиране (в
случая Общински план за развитие на Община Царево), съгласно чл.34 от ЗРР се извършва
не по-късно от 1 година след изтичането на периода на неговото действие.
Последващата оценка включва:
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оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
оценка на общото въздействие;
оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.

През периода на действие на ОПР на Община Царево могат да се извършват допълнителни
тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на съответните органи за
управление на регионалното развитие, определени в ЗРР.
6.8. Актуализация на Плана
При актуализацията на ОПР следва да се анализира и оцени динамичното въздействие на
външните и вътрешните фактори и условия върху социално – икономическите
характеристики на развитието на Общината и качеството на околната среда, като на тази
основа се разработи реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за
управление и изпълнение на целите на Плана до края на съответния период.
Предпоставките за актуализация на ОПР трябва да съответстват на посочените в чл. 38, ал.
1 от ППЗРР.
Общинският план за развитие се актуализира:
1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в Общината;
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за
развитие;
3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на ОПР;
5. На основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран документ за
изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и приемането на
Актуализирания общински план се извършва при условията и по реда за изработване и
приемане на общинския план за развитие.
За ефективното и ефикасно изпълнение на общинския план за развитие програмата за
неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския
съвет по предложение на кмета на Община Царево.
Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на
ОПР се осъществява чрез бюджета на Общината.

7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ.
7.1. Значимост на информираността, публичността и партньорството.
Общинският план за развитие е ефективен инструмент за управление и пълноценно
развитие на община Царево единствено при активен обмен на идеи и координирани
действия между всички заинтересовани страни по време на двата етапа от ОПР –
разработване и реализация на документа. Коректното публично представяне на пълния
набор информация е предпоставка за формирането на партньорства и повече възможности
за съвместно действие.
Законът за регионално развитие и прилежащият му правилник за неговото прилагане
определят търсенето и реализацията 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.
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В рамките на разработването на документа, следва да се представят и популяризират
работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни
ползи за развитието на общината и нейната общност. Различните механизми за
представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава публичното участие и провокира
идеите на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните интереси и
съображения е възможност за балансиран, реалистичен и отчитащ местната специфика
документ. Постигането на обществена ангажираност към ОПР и припознаване на
предвижданията на плана са шанс за неговото успешно изпълнение.
Реализацията на документа се основава на осъществяването на включените в неговата
програма конкретни проекти. Отделните проекти могат да се реализират успешно при
концентрация на ресурси и усилия между различните, действащи на местно ниво групи.
Разпределението на дейностите и отговорността за значимите проекти между публичния,
частния и неправителствен сектор подкрепя изпълнението и устойчивото ползване на
резултатите от проекта.
7.2. Осъществяване на дейностите по време на разработването на ОПР.
Информацията по време на разработване на ОПР е свързана със следните компоненти:




Подготовка, организация и използвани методи за изпълнение на задачите по ОПР;
Анализ и оценка на съвременната ситуация, предложения за развитие;
Завършен и комплектован документ на ОПР.

Публичното им представяне се осъществява чрез тематични обществени дискусии, с
домакин община Царево, на които експертният екип представи резултатите от работата си.
В дискусиите се включиха заинтересованите страни – общинска администрация Царево,
кметове и кметски наместници на населените места в общината, културни институции,
представители на НПО и честни предприемачи.
Първата работна среща се проведе непосредствено след началото на работата и
представи предложената структура на ОПР, план-график на задачите и методите за тяхното
изпълнение. Разпространена е анкета, която е инсталирана и на страницата на община
Царево. Анкетата цели проучването на най-значимите проблеми в развитието на общината,
предложения за цели и приоритети в стратегическата част на ОПР, както и конкретни
предложения за проекти и дейности, които да бъдат включени в ОПР за решаване на
актуални проблеми. По този начин се осигури откритост на процеса и се получи обратна
връзка.
Втората среща е посветена на резултатите от комплексния анализ на съвременната
ситуация и синтезните й оценки, заедно със стратегическите предложения. В резултат са
представени предложенията на кметовете и кметските наместници на населените места в
общината, ориентирани към потребностите на хората и бизнеса.
Заключителната среща представи завършен предварителен проект на ОПР, съдържащ
всички компоненти съобразно „Методическите указания …“ на МРРБ. След това се премина
към формалните процедури по обсъждането и приемането на ОПР от страна на общинския
съвет на община Царево, по предложение на Кмета на общината.
Проведената поредица от публични дискусии и съпътстващото отразяване на събитията, в
съчетание с анкетата, осигуриха публичност на разработването на общинския план.
Особено ценен резултат беше формирането на активни и пълноценни контакти между
Възложител, Изпълнител и заинтересовани страни. Направените коментари и препоръки се
използваха като основен аргумент при формирането на стратегическите предложения и
дефинирането на проектите за развитие на общината.
Формалното обсъждане и приемане на документа се осъществява на обсъждане на
общинския съвет, след което решението се публикува на интернет страницата на
общината.
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Експертният екип благодари за партньорството и доброто взаимодействие с Възложителя,
община Царево и за активната подкрепа на кметовете и кметските наместници на
населените места.
Обобщена структура на дейностите

разработване

Подход за разработване на
ОПР;
Анализ на общината;
Оценка на състоянието;
Стратегически предложения
Проекти

реализация

ИНФОРМАЦИЯ

Годишни доклади за
изпълнение на ОПР;
Междинна оценка;
Последваща оценка;
Актуализация на ОПР;
Изпълнение на проекти от
ОПР.

ПУБЛИЧНОСТ

ПАРТЬОРСТВО

Публични представяния;
Публикуване на
информационни материали;
Интернет страница на общината;
Медийно отразяване

Публични дискусии
Анкетни проучвания
Комуникация със
заинтересованите страни

Публикуване и
разпространяване на
документите;
Поддържане на секция за
новини към ОПР в интернет
страницата на общината

Периодични публични
дискусии
Организационна структура за
реализация на ОПР и
прилежащите му планове.

Фигура 16. Обобщена структура на дейностите

8.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН

8.1. Същност и цели на програмата за реализация
Програмата за реализацията е заключителния елемент от структурата на ОПР и водеща
предпоставка за реализация на плана и неговите цели. В единство с останалите
инструменти, програмата определя начините за разпределение на наличните и
потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси. Същността на
програмата за реализация е обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и
конкретизиращи логиката на формулираните мерки от обхвата на приоритетните области.
Основната цел на програмата е да бъде осигурена оперативна основа за изпълнение на
плана. Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги
проекти, определянето на ориентировъчна финансова стойност на проектите,
идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с
управлението на проектите във времето, са аспектите на основната цел.
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка
от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на
редица проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена у
преобладаващата им принадлежност към една от тях. Ориентирането на проектите към
един приоритет се въвежда заради търсенето на рационална подредба на проектите и
оптимално управление и разпределение на финансовите ресурси.
В рамките на Програмата за реализация са приобщени и посочени проектите,
идентифицирани от основните стратегически национални, регионални и областни
документи за развитие през периода 2014-2020 г.
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8.2. Връзка между формулираните дейности и източниците на финансиране.
Таблица 32. Връзка между дейностите и източниците на финансиране
Прогнозна
Очакван
Отговорна
№
Наименоване на дейностите
стойност хил.
източник на
институция
лв
финансиране
Приоритет 1
29 363
3055
Специфична цел 1.1
265
Мярка 1.1.1.
Общинска
ОПНОИР, ИП
администрация;
Специализирано обучение и услуги
110
1
2, СЦ 1;
НПО; БТ.
Изграждане на консултантски и
Общинска
ОПНОИР, ИП
информационни центрове за информиране
100
администрация;
2
2, СЦ 2;
на бизнеса за актуална пазарна политика и
НПО;
технологични новости
Информационно обслужване на бизнеса и
Общинска
повишаване активността му при усвояване
55
ПРСР; ОПРЧР
администрация;
3
на средства от национални програми
НПО;
1105
Мярка 1.1.2.
Инвестиции в изграждане на промишлена
ОПИК - ИП
зона в гр. Царево и зони за развитие на
"Подкрепа за
Общинска
500
малки производства в Ахтопол, Варвара,
повишаване
администрация;
4
Синеморец, Резово, Велика, Кости,
капацитета на
частен сектор
Фазаново, Бродилово, Българи и Изгрев
МСП" - СЦ 2.1.
Инвестиции в изграждане на зони за развитие на малки производства в Ахтопол, Варвара, Синеморец, Резово, Велика, Кости,
Фазаново, Бродилово, Българи и Изгрев,
Общински
бюджет;
свързани с развитието на традиционни отОбщинска
частно
администрация;
расли с потенциал/рибарство и преработка
350
5
финансиране;
частен сектор
на риба; обработка и пакетиране на билки,
развитие на производствена дейност свърПРСР
зана с производството на грозде, зеленчуци, черупчести плодове; производство на
продукти от дивеч/

Период за реализация
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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частни
инвестиции;
ПРСР П6
ПО6Б
частни
инвестиции;
ПРСР
частни
инвестиции;
ПРСР
частни
инвестиции;
ПРСР

Общинска
администрация;
частен сектор;
НПО
Общинска
администрация;
Частен сектор
Общинска
администрация;
НПО
Общинска
администрация;
НПО

160

Общински
бюджет; ПЧП;
частни
инвестиции

Общинска
администрация;
Частен сектор

1020

Инвестиционна
програма на
мобилни
оператори

Общинска
администрация;
Частен сектор

6

Обучение на местния бизнес

55

7

Въвеждане на нови технологии и
информационни продукти за обслужване
на бизнеса

100

8

Въвеждане на системи за управление на
качеството в предприятията

100

9

Разработване на пакет от инструменти за
стимулиране на бизнеса на местно ниво

100

10

11

Мярка 1.1.3.
Подобряване на достъпа на производствени
зони до инфраструктурни мрежи като
водоснабдяване и канализация,
пречистване на отпадъчните води,
вътрешна мрежа от пътища/улици в
производствената зона, захранване с ел.
енергия, достъп до интернет, осигуряване
на достъп до логистични и складови
услуги, свързване на зоната с
републиканската пътна мрежа и жп
мрежата на страната, където е необходимо
и икономически възможно
Осигуряването на достъп до широколентов
интернет, който да подпомогне
въвеждането на нови технологии в
изградени и изграждащи се предприятията,
които да помогне за развитието на
иновации и разработване на нови продукти

1685
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12

Разширяване на бизнесконтактите на МСП
и производители чрез участие в бизнес
форуми

13

Работа в мрежа с организации, подкрепящи
икономическото развитие на национално,
регионално и местно ниво

110

105

14

Маркетинг и реклама на местния бизнес

70

15

Създаване на клъстери в областта на
туризма и селското стопанстово

220

Специфична цел 1.2.
Мярка 1.2.1

8400
8400

16

Развитие на морския транспорт – местен,
международен и до другите морски
общини

4000

Общински
бюджет;
частни
инвестиции;
ОПИК - ИП
"Подкрепа за
повишаване
капацитета на
МСП" - СЦ 2.2.
Общински
бюджет; ОПИК
- ИП
"Подкрепа за
повишаване
капацитета на
МСП" - СЦ 2.2.
Общински
бюджет;
частни
инвестиции;
ОПИК - ИП
"Подкрепа за
повишаване
капацитета на
МСП" - СЦ 2.2.
ОПИК - ИП
"Подкрепа за
повишаване
капацитета на
МСП" - СЦ 2.2.

Европейски
фондове;
частни
инвестиции

Общинска
администрация;
Частен сектор

Общинска
администрация;
частен сектор;
НПО

Общинска
администрация;
Частен сектор;
НПО

Общинска
администрация

Общинска
администрация,
частен сектор
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17

Подобряване пристанищната
инфраструктура в гр. Царево и Ахтопол

3050

18

Изграждане на лодкостоянки в селата
Лозенец и Синеморец

1350

Специфична цел 1.2.
Мярка 1.2.1

17908
2683

19

Създаване на нови масиви с трайни
насаждения – лозя, черупчести плодове

1800

20

Създаване на масиви с алтернативни
насаждения – маслини и други
средиземноморски видове

883

Мярка 1.2.2.

1460

Залесяване на ерозирали терени в
общината

1460

Мярка 1.2.3.

450

21

22

Екологичен мониторинг – изграждане на
система за следене на замърсяването на
въздуха, водата и почвата

23

Повишаване на информираността на
земеделските производители и
подпомагане развитието на
екологосъобразно земеделие

450

50

Европейски
фондове;
частни
инвестиции
Европейски
фондове;
частни
инвестиции

ПРСР Тематична
Програма за
малки
стопанства;
частни
инвестиции
ПРСР Тематична
Програма за
малки
стопанства;
частни
инвестиции
ПРСР - ПО4В;
П5ПО5Г
ПРСР - ПО4А;
П5ПО5Г;
други
източници
ПРСР - ПО4Б;
частни
инвестиции;
Консултански
организации

Общинска
администрация,
частен сектор;
Общинска
администрация,
частен сектор;

Общинска
администрация,
частен сектор

Общинска
администрация,
частен сектор

Общинска
администрация,
частен сектор

Общинска
администрация
Общинска
администрация,
частен сектор;
Консултантски
организации
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Мярка 1.2.4.

3550

24

Възстановяване на поливни полета на
територията на община Царево

2000

25

Насърчаване и стимулиране
експлоатирането на поливните системи

26

Осигуряване на поливни системи за
земеделските земи, свързани с напоителни
канали
Мярка 1.2.5.

50

1500

ПРСР -П5
ПО5А; частни
инвестиции
ПРСР -П5
ПО5А; частни
инвестиции
ПРСР -П5
ПО5А; частни
инвестиции

Общинска
администрация,
частен сектор
Общинска
администрация,
частен сектор
Общинска
администрация,
частен сектор

6500

27

Стартова помощ за развитие на малки
стопанства от млади фермери

500

ПРСР - П2
ПО2Б; П6
ПО6А

28

Технологично обновяване на земеделските
стопанства

1560

ПРСР - П2 ПО 2А; частни
инвестиции

29

Стимулиране за развитие на рибарството в
Царево, Ахтопол, Лозенец, Варвара,
Синеморец, Резово

2000

Европейски
фондове;
частни
инвестиции

30

Стимулиране за развитие на пчеларството в
селата Изгрев, Фазаново и Царево

350

ПРСР

31

Стимулиране за развитието на лозарството
и винарството в Царево, Лозенец,
Бродилово и Велика

800

ПРСР

32

Стимулиране за развитие на преработката
на горски производни в селата Бродилово,
Българи, Велика и Кости

600

ПРСР - П3ПО3А; П6
ПО6А

Общинска
администрация;
Консултантски
организации
Общинска
администрация;
Частни
производители
Общинска
администрация;
Частни
производители
Общинска
администрация;
Частни
производители
Общинска
администрация;
частни
производители;
Общинска
администрация;
частни
производители;
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33

34

Подобряване на научно-техническото,
информационното, организационното и
пазарно обслужване на местните
селскостопански производители
Насърчаване сдружаването на
производителите и кооперирането на
участниците във веригата за реализация на
земеделски продукти и храни
Мярка 1.2.6.

35

Създаване на центрове, предоставящи
консултантски услуги, включително и
подкрепящи стартиращи фирми

36

Стартиране на специални програми за
обучение и квалификация

37

Стартиране на пилотни проекти за
създаване на клъстери

350

ПРСР - ПО4Б и
П3ПОА

400

ПРСР - П3ПО3А

Общинска
администрация;
Консултантски
организации
Общинска
администрация;
Консултантски
организации

1025

110

55

450

Общински
бюджет; ПРСР
-мерки „Трансфер на знания
и действия за
осведомяване“
и „Консултантски услуги, по
управление на
стопанства и
услуги по
заместване в
стопанства“
Общински
бюджет; ПРСР
- мерки
„Трансфер на
знания и
действия за
осведомяване“
и „Консултантски услуги“
Общински
бюджет;
частни
инвестиции;
ПРСР -П3ПО3А

Общинска
администрация;
Консултантски
организации

Общинска
администрация;
Консултантски
организации

Общинска
администрация;
производители;
Консултантски
организации
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38

Създаване на браншови организации на
производители и група производители

150

ПРСР; частни
инвестиции;

39

Подпомагане на фермерите да се
приспособят към изискванията на
стандартите на ЕС

210

ПРСР - П2 ПО 2А; частни
инвестиции

40

Подобряване на маркетинга на
земеделските продукти

50

ПРСР - П6
ПО6Б; частни
инвесициии;

Мярка 1.2.7.

2240

41

Залесяване на пустеещи земи и на
неземеделски земи

420

ПРСР; Частни
инвестиции

42

Подобряване превенцията срещу горски
пожари и др.

350

ПРСР;Частни
инвестиции

43

Повишаване икономическата стойност на
горите

420

ПРСР;Частни
инвестиции

44

Запазване на дърводобива и дейностите по
дървообработка, характерна за селата
Българи, Бродилово, Велика и Кости

550

ПРСР;Частни
инвестиции

45

Поддържане на ловните бази и развитие на
ловното стопанство

500

ПРСР;Частни
инвестиции

46

Приоритет 2
Специфична цел 2.1.
Мярка 2.1.1.
Актуализиране на общинска стратегия и
програма за развитие на комплексен
туристически продукт в общината

Общинска
администрация;
Частни
производител
Общинска
администрация;
Частни
производител.
Общинска
администрация;
Производители;
Консултантски
организации
Общинска
администрация
ДГС
Общинска
администрация
ДГС
Общинска
администрация
ДГС
Общинска
администрация
ДГС
Общинска
администрация
ДГС

23985
23985
3150
55

Общински
бюджет; ОПРР;

Общинска
администрация
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Общински
бюджет; ОПРР;
Черноморска
стратегия
Общински
бюджет;
Черноморска
стратегия
Общински
бюджет; ОПРР;
Черноморска
стратегия
Общински
бюджет; ОПРР;
частни
инвестиции ПЧП;
Черноморска
стратегия
Общински
бюджет; ОПРР;
Общински
бюджет; ОПРР;
частни
инвестиции;
Черноморска
стратегия

47

Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми
за съвместни туристически дейности

105

48

Участие в разработване на трансгранична
маркетингова и рекламна програма

270

49

Развитие на интегриран туризъм, базиран
на природо-ландшафтните и културни
дадености и ресурси

1500

50

Изграждане на мрежа от туристически
информационни пунктове на територията
на Община Царево – Лозенец, Ахтопол,
Синеморец

350

51

Ремонт и преустройство на ТИЦ Царево

250

52

Изготвяне
на
видео
мултимедийни
продукти /рекламни клипове, презентации,
филми/ за Община Царево на теми „Лято –
море“ и „Еко туризъм“

100

53

Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения
и панаири за промоциране на общината

120

Общински
бюджет;

Общинска
администрация

100

Общински
бюджет; ОПРР;
частни
инвестиции;
Черноморска
стратегия

Общинска
администрация;
частен сектор

54

Маркетингови и рекламни дейности

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация;
частен сектор

Общинска
администрация
Общинска
администрация;
частен сектор
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55

56

57

58

Общински
бюджет;
Черноморска
стратегия

Общинска
администрация

1000

Общински
бюджет;
частни
инвестиции;
ОПРР;
Черноморска
стратегия

Общинска
администрация;
частен сектор

50

Общински
бюджет;

Общинска
администрация;

500

ОПРР; частни
инвестиции;
Черноморска
стратегия

Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм

Изготвяне на информационни табели,
билбордове, табла, указателни табели

300

Мярка 2.1.2.

1550

Възстановяване, опазване, експониране,
социализиране,
оборудване
на
туристически атракции, въвеждане на
техники и програми за интеграция и
анимация и др.
Създаване на специализирана устройствена
схема за развитие на туризъм в общината,
включена в общинската концепция за
пространствено развитие
Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите
и подобряване на транспортния достъп –
изграждане на крайбрежни алеи във всички
крайморски населени места: гр. Царево, гр.
Ахтопол, с. Лозенец, с. Варвара, с. Синеморец, с. Резово
Мяркя 2.1.3.

59

Разработване на стратегия и план за
действие за развитие на еко и селски
туризъм

60

Повишаване
информираността
на
населението за развитие на туристически
услуги в селските райони

2700

50

Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б

100

Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Черноморска
стратегия

Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм
Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм
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61

Подготовка на проекти по селски и еко
туризъм за населените места Българи,
Велика, Изгрев, Кости, Фазаново

100

62

Проект за запазване автентичността на
странджанското село Кондилово

350

63

Изграждане на еко пътеки и велоалеи до
защитени места до Царското кладенче, по
пътя на нестинарството, съкровището то с.
Синеморец и др.

64

Изграждане на екопътеки в околностите на
селата Българи, Изгрев, Кондилово, Кости,
Бродилово и Фазаново

500

Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Черноморска
стратегия

1000

Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Черноморска
стратегия

65

Подкрепа на частни инициативи за
възраждане на традиционни занаяти –
килимарство и др.

500

66

Създаване
на
рекламен
пакет
туристическо предлагане на общината

100

Мярка 2.1.4.

за

ПРСР П6
ПО6Б
Черноморска
стратегия;
частни
инвестиции;
ПРСР П6
ПО6Б
Черноморска
стратегия;
частни
инвестиции;

ПРСР П6
ПО6Б
Черноморска
стратегия;
частни
инвестиции;
Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Черноморска
стратегия

Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм
Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм
Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм
Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм
Общинска
администрация;
частен сектор;
браншови
организации по
туризъм
Общинска
администрация;
браншови
организации по
туризъм;

16585
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67

Археологически разкопки в гр. Царево, гр.
Ахтопол, Бродилово, Синеморец и Българи

1500

68

Изграждане на туристически пътища:
Бродилово – Кости и Ахтопол – Бродилово

3250

69

Проектиране и изграждане на яхтено
пристанище в залива на гр. Царево

1550

70

71

Ремонт и реконструкция на гръцкото
училище в гр. Ахтопол
Подобряване на достъпа и развитието на
информационните и телекомуникационни
технологии в областта на публичните и
туристически услуги

300

250

72

Възстановка тракийски дом в Синеморец

500

73

Ремонт на стари къщи, запазени сгради и
други елементи на обредните традиции за
целите
на
туризма,
включително
възстановяване на стара воденица в с.
Бродилово и реставрация на Дундова къща
с. Кости

700

74

Създаване
рибарство

на

музейна

експозиция

за

75

Ремонт на общинска къща с. Бродилово с
цел използването й като туристическа
спалня

170

125

Държавен
бюджет;
частни
инвестиции;
Общински
бюджет; ОПРР
Общински
бюджет;
Европейски
фондове;
Европейски
фондове;
Европейски
фондове;
частни
инвестиции
Европейски
фондове; други
източници
Европейски
фондове; други
източници
Общински
бюджет;
Европейски
фондове;
частни
инвестиции;
Общински
бюджет;
Европейски
фондове

Общинска
администрация;
Общинска
администрация;
Общинска
администрация;
Общинска
администрация;
Общинска
администрация;
частен сектор;
Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;
частен сектор;

Общинска
администрация
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76

Реконструкция и модернизация на хижи и
заслони в зоните за туризъм

350

77

Ремонт на площадни пространства, център
Царево;

450

78

Благоустрояване пристанищна зона
гр.Царево;

350

79

Крайбрежна алея гр.Ахтопол;

1520

80

Подходи към плажните ивици Ахтопол ;

500

81

Крайбрежна алея с.Лозенец;

600

82

Крайбрежна алея в.с.Тарфа;

600

83

Пешеходна алея, велосипедна алея,
осветление път с.Лозенец – Караагач;

1700

84

Подходи към плажните ивици Лозенец;

310

Европейски
фондове;
частни
инвестиции
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове

Общинска
администрация;
частен сектор;
Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;
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85

Подход рибарско селище Варвара;

210

86

Крайбрежна алея с. Синеморец;

600

87

Крайбрежна алея с. Резово;

600

88

Ремонт и обновяване на площади в селата;

450

Приоритет 3.
Специфична цел 3.1.
Мярка 3.1.1

3870
2300
800

Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове
Общински
бюджет;
Европейски
фондове

ОПРЧР - ПОС1
-ИП5-СЦ1.5.1;
частни
инвестиции
ПРСР;
ОПИК; частни
инвестиции

89

Подобряване на условията на труд и
повишаване безопасността на труда

300

90

Повишаване производителността на труда
и доходите

500

Мярка 3.1.2.

600

91

Наемане на работа на млади хора за
чиракуване и стажуване

350

ОПРЧР - ПОС1
-ИП2-СЦ 1.2.1

92

Старт в кариерата за лица завършили
средно и висше образование

250

ОП НОИР ПОС 3 - ИП 3 СЦ 4

93

Мярка 3.1.3.
Стартиране на самостоятелна стопанска
дейност, свързана със запазване и развитие
на традиционни занаяти - лодкостроене,
рибарство и каменоделство и др.

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;

Частен сектор

Частен сектор

Общинска
администрация;
Бюра по труда
Общинска
администрация;
Бюра по труда

900
400

ОПРЧР - ПОС1
-ИП3-СЦ 1.3.1

Общинска
администрация;
Бюра по труда
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94

95

Подобряване квалификацията на заетите в
туризма
Обучения на безработни лица за
разработване и управление на собствен
бизнес
Специфична цел 3.2
Мярка 3.2.1

250

ОПРЧР - ПОС1
-ИП3-СЦ 1.3.1

250

ОПРЧР - ПОС1
-ИП3-СЦ 1.3.1

350
350

96

Обучителни курсове за квалификация и
преквалификация на безработни лица

250

ОПРЧР - ПОС1
-ИП2-СЦ1.2.1

97

Повишаване относителния дял на лицата с
висше образование

100

ОП НОИР ПО3-ИП 2 - СЦ
2

Специфична цел 3.3
Мяркя 3.3.1

1220
570

98

Насърчаване на работодателите за
запазване и увеличаване на заетостта

99

100

320

ОПРЧР - ПОС1
-ИП1-СЦ 1.1.1

Стимули за повишаване на пригодността за
заетост на работната сила в т.ч. за лицата
над 50 годишна възраст

250

ОПРЧР - ПОС1
-ИП2-СЦ1.2.1
ОП НОИР ПО2-ИП2- СЦ
1

Мярка 3.3.2.

650

Намаляване на бариерите за достъп на
маргинализираните общности до пазара на
труда

Общинска
администрация;
Бюра по труда
Общинска
администрация;
Бюра по труда

400

ОПРЧР - ПОС2
-ИП1-СЦ 2.1.1
Направление
"Подобряване
достъпа до
заетост"

Общинска
администрация;
Бюра по труда
Общинска
администрация;
Бюра по труда

Общинска
администрация;
Бюра по труда;
Работодатели
Общинска
администрация;
Бюра по труда;
Работодатели

Общинска
администрация;
Бюра по труда

168

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.

101

Повишаване мотивацията на
маргинализираните групи за включване в
обществения живот

Приоритет 4
Специфична цел 4.1
Мярка 4.1.1

250

Общинска
администрация;
Бюра по труда

ОПРР; други
източници;

Общинска
администрация,
Агенция пътища;

68594,5
57885
6500

Реконструкция на път гр. Царево – гр.
Малко Търново

6500

Мярка 4.1.2.

15400

103

Рехабилитация на общински път BGS1280
гр. Царево – с. Лозенец

1950

104

Рехабилитация на общински път BGS1285
кв. „Василико“ – к-г „Нестинарка“

950

105

Рехабилитация на общински път BGS1280
с.Лозенец – Караагач

2000

106

Рехабилитация на общински път BGS2282
Царево – Бродилово

3000

107

Рехабилитация на общински път BGS2281
път с. Лозенец – с. Велика – с. Фазаново

6000

108

Рехабилитация общински път BGS2281 път
Лозенец – Велика

1500

Мярка 4.1.3

9900

102

ОПРЧР - ПОС2
-ИП1-СЦ 2.1.1
Направление
"Развитие на
местните
общности и
преодоляване
на негативните
стереотипи"

Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б
Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО6Б

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
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109

Рехабилитации улици гр. Царево

350

110

Изграждане улици и улично осветление в.с.
”Арапя”, гр. Царево

1300

111

Изграждане улици и паркинги зона север
гр. Царево

1500

112

Изграждане улици и улично осветление кв.
„Белия бряг“, гр.Царево

1300

113

Изграждане улици и улично осветление
к.к. „Нестинарка” и в.с. „Боруна”

1300

114

Изграждане улици и улично осветление кв.
„Тарфа“

950

115

Изграждане улици и улично осветление
ваканционно селище Лозенец

850

116

Изграждане улици и улично осветление с.
Варвара

650

117

Изграждане улици и улично осветление м.
Поляните

300

Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация
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118

Изграждане улици и улично осветление с.
Синеморец

150

119

Ремонт и рехабилитация на уличен
участък: гр. Царево – кв. „Василико“ – к-г
„Нестинарка“ – завод Пасат”

800

120

Изграждане на улици и улично осветление
с. Бродилово

150

121

Рехабилитация на уличната мрежа на
населените места в общината

300

Мярка 4.1.4

Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

14150

122

Изграждане на нова административна
сграда за общинска администрация гр.
Царево

550

123

Изграждане сграда Районна служба
"Пожарна безопасност и защита на
населението"

450

124

Реконструкция сграда старо кметство
Варвара

150

125

Изграждане сграда кметство с. Синеморец

350

126

Реконструкция сграда кметство с. Резово

150

Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

171

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.

127

Изграждане на крайбрежна алея в гр.
Царево

1300

128

Изграждане на крайбрежна алея кв.
„Василико“ гр. Царево

1200

129

Изграждане на алея от параклис „Св.
Георги” до Морска градина гр. Царево

450

130

Изграждане на пешеходна и велосипедна
алея южен бряг Пристанищен залив гр.
Царево

800

131

Изграждане на крайбрежна и пешеходна
алея над централен плаж гр. Царево

950

132

Изграждане на пешеходна алея Морска
градина – вълноломна стена гр.Царево

450

133

Изграждане на крайбрежна алея зона север
гр. Царево

750

134

Изграждане на пешеходна алея,
велосипедна алея и осветление път Царево
– Лозенец

1500

135

Изграждане на подходи към плажове –
централен плаж, Попски плаж, плаж
Нестинарка гр. Царево

500

Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация
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136

Ремонт на площадни пространства, център
Царево

350

137

Благоустрояване пристанищна зона гр.
Царево

1000

138

Крайбрежна алея гр. Ахтопол

500

139

Подходи към плажните ивици Ахтопол

200

140

Крайбрежна алея с. Лозенец

400

141

Крайбрежна алея в.с. Тарфа

400

142

Пешеходна алея, велосипедна алея,
осветление път с. Лозенец – Караагач

650

143

Подходи към плажните ивици Лозенец

200

144

Подход рибарско селище Варвара

200

Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация
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145

Крайбрежна алея с. Синеморец

350

146

Крайбрежна алея с. Резово

350

Мярка 4.1.5
Инвестиции в градински и паркови
елементи към Парк Царево Център етап 2

4975

147

300

148

Изграждане на зелен плаж пристанищен
залив гр. Царево

600

149

Инвестиции в „Зелен център” кв.Василико
гр. Царево

450

150

Изграждане на парк южен бряг кв.
Василико

150

151

Благоустрояване „Морска градина” гр.
Царево

200

152

Изграждане на „Градски парк” до Стадион
гр. Царево

200

153

Благоустрояване и озеленяване централна
градска част гр. Царево

150

Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация
Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация
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154

Изграждане на паркове и детски площадки
Зона Север, гр. Царево

320

155

Изграждане на паркове и алеи в.с.”Арапя”
гр. Царево

500

156

Изграждане на паркове и крайбрежни
пешеходни и велосипедни алеи к.к.
Нестинарка” и в.с. ”Боруна”

750

157

Изграждане на паркове, пешеходни и
велосипедни алеи кв. Лозята и кв. Коросята
гр. Ахтопол

650

158

Изграждане на централен парк гр. Ахтопол

255

159

Изграждане на парк около Гръцко училище
Ахтопол

150

160

Изграждане на парк морска градина с.
Лозенец

150

161

Изграждане на парк център с. Варвара

150

Мярка 4.1.6

3450

162

Брегоукрепване Северен бряг Централен
плаж гр. Царево

600

Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет,
Европейски
фондове
Общински
бюджет; ОПРР
Пос7 ИП 1 СЦ
1;

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация
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163

Брегоукрепване Централна зона Централен
плаж гр. Царево

600

164

Брегоукрепване пристанищен залив
гр.Царево – кв. „Василико“, гр. Царево

500

165

Корекция дере река Черна гр. Царево

250

166

Брегоукрепване крайбрежна ивица северен
плаж гр. Ахтопол

700

167

Реконструкция мост над р. Велека при с.
Кости

450

168

Реконструкция мост м. „Чатала“ при с.
Фазаново

350

169

170

171

172

Мярка 4.1.7
Изграждане на улично осветление зона
север гр. Царево
Изграждане на соларна система за топла
вода за ОДЗ Ален мак гр. Царево и ЦДГ гр.
Ахтопол
Изпълнение на мерките за Енергийна
ефективност на сгради общинска
собственост гр. Царево, гр. Ахтопол, и
селата: Лозенец, Варвара, Синеморец,
Резово, Бродилово, Българи и Велика
Кабелизиране улично осветление гр.
Царево и кв. „Василико“

Общински
бюджет; ОПРР
Пос7 ИП 1 СЦ
1;
Общински
бюджет; ОПРР
Пос7 ИП 1 СЦ
1;
Общински
бюджет; ОПРР
Пос7 ИП 1 СЦ
1;
Общински
бюджет; ОПРР
Пос7 ИП 1 СЦ
1;
Общински
бюджет; ОПРР
Пос7 ИП 1 СЦ
1;
Общински
бюджет; ОПРР
Пос7 ИП 1 СЦ
1;

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общинска
администрация

2010
50

360

Други
източници
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация
Общинска
администрация

650

Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация

250

Други
източници

Общинска
администрация
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173
174
175

176

177

178

179

180
181
182

183

Изграждане улици и улично осветление кв.
„Лозята“ и кв. „Коросята“ гр. Ахтопол
Кабелизиране улично осветление гр.
Ахтопол
Кабелизиране на уличното осветление във
всички населени места
Изграждане на енергоспестяващо
осветление в училищата и детските
градини и административните сгради

100
150
250

200

Мярка 4.1.8
Осигуряване на широколентов достъп и
подобряване качеството и обхвата на
мобилните услуги
Специфична цел 4.2.
Мярка 4.2.1.
Разработване на общ устройствен план на
община Царево
Разработване на концепция за
пространствено развитие на общината,
акцентираща на приоритетните зони на
територията на общината
Изработване и приемане на ПУП за квартал
„Белия бряг“ гр. Царево
Изработване и приемане на ПУП за к.к.
"Нестинарка" и в.с. "Боруна" гр. Царево

1500

Паспортизация на всички общински сгради

30

Специфична цел 4.3.
Мярка 4.3.1.
Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие и почвите

Други
източници
Други
източници
Други
източници
Общински
бюджет,
Европейски
фондове

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация

Частни
инвестиции

Частен сектор;
мобилни
оператори

10

Общински
бюджет

Общинска
администрация

10

Общински
бюджет

Общинска
администрация

Общински
бюджет
Общински
бюджет
Общински
бюджет

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация

ПРСР - ПО4 ПО 4А и ОПРР

Общинска
администрация,

1500
52,5
52,5

1
1,5

10657
420
250
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184

Насърчаване на екосистемните услуги,
включително Натура 2000 и зелена
инфраструктура

120

ПРСР - ПО4 ПО 4А

185

Поощряване на гражданските инициативи
за опазване на природата

50

Общински
бюджет; ПРСР
П6 ПО4А

186

187

Мярка 4.3.2.
Актуализиране на програмата за опазване
на околната среда, включваща и
управлението на отпадъци на територията
на общината;

Подобряване на съществуващите практики
и условия за събиране, оползотворяване,
транспортиране, депониране, обезвреждане
и рециклиране на битови и промишлени
отпадъци

Общинска
администрация,
Природозащитни
организации;
ОСЗГ;
администрация
ПП "Странджа"
Общинска
администрация;
Консултантски
организации

1835
20

Общински
бюджет.

Общинска
администрация,

100

Частни
инвестиции;
ОПОС - ОС 2;
ОПИК - ПОС 2
- ИП
„Подкрепа за
преход към
ресурсно
ефективна и
зелена
икономика” СЦ 2.1

Общинска
администрация;
Частен сектор;

188

Рекултивация на замърсени територии

200

Частни
инвестиции;
ОПОС - ОС 2;

189

Ликвидиране на нерегламентирани
сметища в общината

120

Частни
инвестиции;
ОПОС - ОС 2;

Общинска
администрация;
Частен сектор;
Земеделски
производители
Общинска
администрация;
Частен сектор;
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190

191

Информационна кампания във всички
населени места за подобряване
екологичната култура на населението
Техническа и биологична рекултивация на
депо за твърди битови отпадъци и
проектиране и изграждане на претоварна
станция в землището на гр. Ахтопол

50

Общински
бюджет; ОПОС
- ОС 2;

Общинска
администрация;
НПО

145

Общински
бюджет; ОПОС
- ОС 2;

Общинска
администарация

192

Изграждане на депо за строителни
отпадъци – землище с. Лозенец

500

193

Изграждане на депо за строителни
отпадъци – землище гр. Ахтопол

700

Мярка 4.3.3.

8402

194

Изграждане ВиК мрежа в кв. „Белия бряг“
гр. Царево

1700

195

Изграждане ВиК мрежа във ваканционна
селища ”Арапя” гр. Царево

700

196

Изграждане на ВиК в курортен комплекс
„Нестинарка” и ваканционна селище
.„Боруна”

800

197

Изграждане ВиК мрежа в квартал „Лозята“
и квартал „Коросята“ в гр. Ахтопол

702

198

Реконструкция и доизграждане на ПСОВ и
доизграждане на битова и дъждовна
канализация с. Лозенец

350

199

Изграждане на ВиК мрежа в квартал
”Тарфа” с. Лозенец

500

200

Реконструкция на водопроводна и
канализационна мрежа и пречиствателно
съоръжение с. Варвара

350

201

Доизграждане ПСОВ, битова и дъждовна
канализация в с. Синеморец

500

Общински
бюджет; ОПОС
- ОС 2;
Общински
бюджет; ОПОС
- ОС 2;
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
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Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1
Общински
бюджет; ОПОС
- ПОС 1

Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор
Общинска
администрация;
ВиК оператор

50

ОПДУ - ТЦ 11

Общинска
администрация

250

ОПДУ - ТЦ 11

Общинска
администрация

120

ОПДУ - ТЦ 11

Общинска
администрация

200

ОПДУ - ТЦ 11

Общинска
администрация

80

ОП ДУ - П4 СЦ 1

Общинска
администрация

202

Изграждане на ВиК мрежа в местност
„Поляните“

250

203

Реконструкция водопроводна мрежа с.
Резово

250

204

Изграждане канализационна мрежа и
ПСОВ с. Резово

350

205

Изграждане на ВиК мрежа и ПСОВ в с.
Бродилово

500

206

Изграждане на външен водопровод и
напорен водоем към село Велика

1200

207

Реконструкция вътрешна водопроводна
мрежа с. Велика

250

199

200

201

202

203

Приоритет 5
Специфична цел 5.1.
Мярка 5.1.1.
Участие в обучителни семинари и
специализирани квалификационни курсове
Обмен на опит на междуобщинско ниво и
въвеждане на добри практики за
подобряване ефективността в работата на
служителите
Развитие на умения за управление при нови
стандарти за ефективност и партньорство
Изграждане на административен капацитет
за работа на местните власти с НПО в
съответствие с изискванията на ЕС за
управление и програмиране на местното
икономическо развитие
Създаване на капацитет за разработване и
управление на проекти по оперативни и
национални програми
Мярка 5.1.2.

35892
1360
700

460
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204

Повишаване капацитета на общинската
администрация и общинския съвет за
управление, изпълнение, наблюдение и
оценка на планови и стратегически
документи

120

205

Въвеждане на информационни продукти за
обслужване на населението и бизнеса

200

206

Въвеждане на комплексно
административно обслужване

140

207

208

209

210

211

Мярка 5.1.3.
Въвеждане на мерки насочени към
засилване на контрола, прозрачността,
отчетността и утвърждаване на ефективни
механизми за мониторинг;
Изграждане на нова административна
култура, ориентиране към нуждите на
обществото, чрез ефективни действия за
публичност на административните услуги;
Специфична цел 5.2.
Мярка 5.2.1.
Повишаване качеството на образованието и
уменията на човешките ресурси
Използване на информационни и
комуникационни технологии в учебния
процес
Създаване на оптимални условия за
самоподготовка на учениците, пълноценен
отдих и извънкласни форми на обучение

Общински
бюджет; ОПДУ
- ТЦ 11
Общински
бюджет; ОПДУ
- ТЦ 11
Общински
бюджет; ОПДУ
- ТЦ 11

Общинска
администрация

Общинска
администрация
Общинска
администрация

200
100

ОПДУ - ТЦ 11

Общинска
администрация

100

ОПДУ - ТЦ 11

Общинска
администрация

1855
805
100

120

255

212

Разгръщане на творческите способности на
децата и учениците

80

213

Осигуряване на условия за реализиране на
задължително образование с фокус върху
децата в риск и деца от малцинствени
групи

100

ОП НОИР ПОС 3 -ИП1СЦ 3
ОП НОИР ПОС 5 - ИП 2 СЦ 1
ОП НОИР ПОС 3 -ИП1СЦ 2
ОП НОИР ПОС 3 -ИП1СЦ 1
ОП НОИР ПОС 4-ИП 2 СЦ 1

Общинска
администрация;
Училища;
Общинска
администрация;
Училища;
Общинска
администрация;
Училища;
Общинска
администрация;
Училища;
Общинска
администрация;
Училища; Детски
градини.
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214

Реинтеграция и намаляване броя на
отпадащите от образователната система
деца и ученици

150

Мярка 5.2.2.

1050

ОП НОИР ПОС 4-ИП 1 СЦ 2

215

Подобряване на материално-техническата
база на училищата и детските градини

500

Общински
бюджет; ОП
НОИР - ПОС
5-ИП 1 - СЦ 1

216

Реконструкция сграда СОУ „Н.Вапцаров”
гр. Царево

320

Общински
бюджет; ОПРР

217

Повишаване квалификацията на
педагогическите и управленски кадри в
системата на предучилищното и средното
образование

150

ОП НОИР ПСО 3-ИП 3 СЦ 1

218

Ефективност на взаимодействието с
родителската общност и училищните
настоятелства

80

ОПРЧР

219

Специфична цел 5.3.
Мярка 5.3.1.
Осъвременяване на болничната база и
медицинската апаратура

900

220

550

221

Основен ремонт на сградата на
поликлиниката в гр. Царево

105

223

Изграждане на медицински център в гр.
Ахтопол
Мярка 5.3.2.
Повишаване броя на медицинския
персонал

Общинска
администрация;
Училища; Детски
градини
Общинска
администрация;
Училищно
ръководство;
Общинска
администрация;
Училища;
Детски градини
Общинска
администрация;
Училища;
Детски градини

2075
1855

Изграждане на „Здравна къща” с.
Синеморец

222

Общинска
администрация;
Училища; Детски
градини.

300

ОПРР - ТЦ 9
Общински
бюджет;
частни
инвестиции
Общински
бюджет; ОПРР
- ТЦ 9

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация

ОПРР - ТЦ 9

Общинска
администрация

ОПРЧР - ПОС
1- ИП 2- СЦ
2.2.2

Общинска
администрация;

220
120
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224

Осигуряване на мобилност на
медицинските услуги

100

Специфична цел 5.4.
Мярка 5.4.1.

6352
1617

ОПРЧР - ПОС
1- ИП 2- СЦ
2.2.2

600

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

707

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Осигуряване на почасова и заместваща
грижа за деца с увреждания, отглеждани в
семейна среда

310

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Мярка 5.4.2.

4431

225

Разкриване на ЦСРИ за деца с увреждания

226

Изграждане на Център за обществена
подкрепа в гр. Царево

227

228

Изграждане на хоспис за възрастни хора

229

Изграждане на център за социална
рехабилитация и интеграция в с. Българи

230

Преустройство част от сграда поликлиника
гр. Царево в център за социална
рехабилитация и интеграция

370

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

460

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

120

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

Общинска
администрация;
Лични лекари

Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
ПЧП;
Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
ПЧП;
Общинска
администрация;
ДСП; Доставчици
на социални
услуги. ПЧП;
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231

Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с физически увреждания

232

Дневен център за възрастни с увреждания

233

Център за настаняване от семеен тип за
лица с психични проблеми

234

ЦСРИ за лица с психични проблеми

510

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

520

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

996

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

710

Общински
бюджет;
Централен
бюджет

235

Разширяване дейността и капацитета на
Домашен социален патронаж

200

236

Разширяване на услугата Обществена
трапезария

380

Общински
бюджет;
Централен
бюджет - Фонд
"Социална
закрила"
Общински
бюджет;
Централен
бюджет - Фонд
"Социална
закрила"

Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
ПЧП;
Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
ПЧП;
Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
ПЧП;
Общинска
администрация;
ДСП;
Доставчици на
социални услуги.
ПЧП;

Общинска
администрация;

Общинска
администрация;
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Общински
бюджет;
ОПНОИР ПОС 3 - ИП 1 СЦ 2

Общинска
администрация;

52

ОПРЧР - ПОС
3 - ИП 1 - СЦ 1

Общинска
администрация;
ДСП

5

ОПРЧР - ПОС
3 - ИП 1 - СЦ 1

Общинска
администрация;
ДСП

55

ОПРЧР - ПОС
3 - ИП 1 - СЦ 1

Общинска
администрация;
ДСП;
здравни
работници

90

ОПРЧР - ПОС
3 - ИП 1 - СЦ 1

Общинска
администрация;
ДСП

52

ОПРЧР - ПОС
3 - ИП 1 - СЦ 1

Общинска
администрация;
ДСП

ОПРЧР - ПОС
3 - ИП 1 - СЦ 1

Общинска
администрация;
ДСП

Общински
бюджет;
Централен
бюджет; ПРСР;
други
източници

Общинска
администрация

Създаване на достъпна среда за хора с
увреждания към административните сгради
в населените места на общината

165

Мярка 5.4.3.

254

238

Изграждане на капацитет за управление на
социалните услуги

239

Ресурсно обезпечаване за справяне с
администрирането, управлението и
развитието на социалните услуги на
територията на общината

237

240

241

242

243

245

Изграждане на умения на общинско ниво
за усвояване на структурни фондове
Осигуряване на условия за непрекъснато
обучение, обмяна на опит и споделяне на
добри ефективни практики на персонала в
съществуващите социални услуги
Осигуряване на капацитет за иновативните
услуги и мерки, развитие на нов тип
професионални умения и опит
Мярка 5.4.4.
Въвеждане на ефективни системи на
контрол върху качеството и за супервизия
в социалните услуги
Специфична цел 5.5.
Мярка 5.5.1.

Ремонт сграда читалище „Г. Кондолов” гр.
Царево

50
50
24250
8760
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Общинска
аддминистраци
я ЕФ; ПЧП
Общински
бюджет

246

Изграждане на младежки център гр.
Царево, Ахтопол, Лозенец и Варвара

247

Подпомагане на читалищните
настоятелства в общината

248

Финансиране на културни представяния на
самодейни и художествени състави от
общината при участие в регионални и
национални представяния

250

Общински
бюджет;
Централен
бюджет; ПРСР;
други
източници

250

Финансиране на традиционни фолклорни
празници в общината

150

Централен
бюджет; Други
източници

251

Финансиране на празниците на селищата в
общината

40

252

Възстановяване и опазване на храмове на
територията на общината

320

253

Съхранение и опазване на паметниците на
културата

500

254

Изграждане на морска сцена гр. Царево

2300

255
256
257

Изграждане на лятна сцена и атракции в гр.
Ахтопол
Изграждане на музей в гр. Ахтопол и
музейни сбирки в населените места:
Българи, Бродилово, Резово , Синеморец
Основен ремонт на сградата на бивша
„Здравна служба” гр. Ахтопол за музей

3220

Общинска
администрация

Общински
бюджет; ОПРР
Общински
бюджет; ОПРР

Общинска
администрация
Общинска
администрация;
Читалищни
настоятелства;
Самодейни и
художествени
състави
Общинска
администрация;
Читалищни
настоятелства;
Самодейни и
художествени
състави; Дарители
Общинска
администрация
Общинска
администрация;
Църковни
настоятелства;
Дарители
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация

620

Общински
бюджет; ОПРР

Общинска
администрация

150

Общински
бюджет; ОПРР

Общинска
администрация

35

800

Общински
бюджет
ПРСР;
Министерство
на културата;
други
източници;
ПРСР
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258

Финансиране на фестивалите – Огън и
море, Рибен фест, Хоро край морето,
Странджа моя люлчина

Мярка 5.5.2.

259

Създаване на ефективна и систематизирана
програма за развитие на физическото
възпитание и спорта

Общински
бюджет; Други
източници

Общинска
администрация;
Читалищни
настоятелства;
Самодейни и
художествени
състави; Дарители

80

Общински
бюджет;
Програми за
развитие на
спорта

Общинска
администрация;
Училища;
Спортни клубове

250

15490

260

Подкрепа за развитие на местни спортни
клубове

230

Общински
бюджет; Други
източници

261

Създаване на условия за пълноценно
използване на свободното време на
младите хора

300

ОП НОИР ПОС 5 - ИП 1 СЦ 1

262

Изграждане на комплекс стадион в гр.
Царево

4030

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

263

Изграждане на водни атракции гр.Царево,
Ахтопол и Синеморец

1530

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

264

Реконструкция на съществуваща спортна
зала в ОУ в град Ахтопол

150

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

265

Изграждане на център за водни спортове
(сърф и др.) Ахтопол

620

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
Дарители.
Общинска
администрация;
Училища.
Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
Общинска
администрация;
Училищно
ръководство
Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
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266

Създаване на детски площадки за игри на
отрито в населените места Ахтопол,
Лозенец, Варвара

110

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

267

Изграждане на спортни площадки и фитнес
на открито за възрастни в кв. „Василико“ –
гр. Царево, Ахтопол, Лозенец и Варвара

360

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

268

Изграждане на спортен комплекс с игрище
за футбол, баскетбол, волейбол и открит
фитнес в гр. Царево

5050

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

269

Изграждане на спортен комплекс в Царево,
квартал „Василико“, Лозенец и Синеморец

3030

Общински
бюджет; ОПРР;
ПЧП.

Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
Спортни клубове
Общинска
администрация;
Частни
инвестиции;
Спортни клубове
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ПРИЛОЖЕНИЕ– ПРОВЕДЕНИ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

АНКЕТА
Общински план за развитие на община Царево 2014-2020 г.
Уважаеми госпожи и господа, тази анкета се провежда във връзка с
разработване на Общински план за развитие (ОПР) на община Царево за периода
2014-2020 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и
препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето на Царево.
1. Кои са според Вас най-значимите проблеми за бъдещото развитие на Община Царево в
областта на дейност на Вашата организация и общо?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Имате ли предложения за цели и приоритети в стратегическата част на Общинския план за
развитие на Царево за периода 2014-2020 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Вашите предложения за конкретни проекти и дейности, които да бъдат включени в
Общинския план за развитие на Царево за периода 2014-2020 г. за решаване на актуалните
проблеми на Община Царево.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По желание
Организация: _____________________________________________________________
Име и фамилия : __________________________________________________________
Телефон: ________________________ e-mail: ________________________________
Дата: ___/___/2014г.
Благодарим за отделеното време и отговорите!
Вашият принос ще спомогне за изготвяне на реалистичен и изпълним Общински план за
развитие на Община Царево за 2014-2020 г.!
Попълнените анкети изпращайте на e-mail: tzarevo@gmail.com, tzarevo@dir.bg

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.

190

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ – РАЗШИРЕН СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 г.
Таблица 33. Списък с проекти за реализация

Местно публично
финансиране
Приоритетна област

П 1 - Повишаване на
конкурентоспособността
на местната икономика и
подкрепа за малкия и
среден бизнес.

Частно
финансиране

Външно публично финансиране

Финансови
инструменти

Общински
бюджет

В т.ч.
Съфинан
сиране за
ЕП

Общ
дял

Централен
бюджет

Общ
дял

Фондове
на ЕС

Общ
дял

Други
източници

Общ
дял

Фондове,
фирми

Общ
дял

Заеми от
финансови
институции,
джесика

Общ
дял

/хил.лв./

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

/хил.лв./

%

Общо

/хил.лв./

100

0

0,34

4031

13,73

18024

61,38

330

1,12

6858

23,36

20

0,07

29363

СЦ 1.1 – Насърчаване на
предприемачеството,
инвестициите и
иновациите.

80

0

2,62

317

10,38

1503

49,20

120

0

1015

33,2

20

0,65

3055

М 1.1.1: Стимулиране на
местното
предприемачество и
конкурентоспособност

0

0

0

35

13,21

205

77,36

0

0

25

9,43

0

0

265

Специализирано обучение
и услуги

0

0

0

20

18,18

80

72,73

0

10

9,09

0

110

Изграждане на
консултантски и
информационни центрове
за информиране на бизнеса
за актуална пазарна
политика и технологични
новости

0

0

0

15

15,00

75

75,00

0

10

10,00

0

100

0

0
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Информационно
обслужване на бизнеса и
повишаване активността
му при усвояване на
средства от национални
програми

0

0

0

0

0

50

90,91

0

0

5

9,09

0

0

55

М 1.1.2: Създаване на
активна бизнес среда,
повишена инвестиционна
активност и постигане на
икономически растеж

50

0

4,52

144

13,03

646

58,46

0

0

265

23,98

0

0

1105

Инвестиции в изграждане
на промишлена зона в гр.
Царево и зони за развитие
на малки производства в
Ахтопол, Варвара,
Синеморец, Резово,
Велика, Кости, Фазаново,
Бродилово, Българи и
Изгрев;

0

0

0

66

13,20

334

66,80

0

0

100

20,00

0

0

500

50

0

14,29

40

11,43

160

45,71

0

0

100

28,57

0

0

350

Обучение на местния
бизнес

0

0

0

10

18,18

40

72,73

0

0

5

9,09

0

0

55

Въвеждане на нови
технологии и
информационни продукти
за обслужване на бизнеса

0

0

0

18

18,00

72

72,00

0

0

10

10,00

0

0

100

Инвестиции в изграждане
на зони за развитие на
малки производства в
Ахтопол, Варвара,
Синеморец, Резово,
Велика, Кости, Фазаново,
Бродилово, Българи и
Изгрев, свързани с
развитието на традиционни
отрасли
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Разработване на пакет от
инструменти за
стимулиране на бизнеса на
местно ниво

0

0

0

10

10,00

40

40,00

0

0

50

50,00

0

0

100

M 1.1.3: Подобряване на
достъпа до производствени
зони, изграждане и
реконструкция на бизнес
инфраструктура, мрежи и
клъстери.

30

0

1,78

138

8,19

652

38,69

120

7,12

725

43,03

20

1,19

1685

Подобряване на достъпа на
производствени зони до
инфраструктурни мрежи

10

0

6,25

0

0,00

0

0,00

0

0

150

93,75

0

0

160

Осигуряването на достъп
до широколентов интернет,
който да подпомогне
въвеждането на нови
технологии в изградени и
изграждащи се
предприятията,

0

0

0

83

8,14

417

40,88

0

0

500

49,02

20

1,96

1020

10

0

9,09

9

8,18

41

37,27

0

0

50

45,45

0

0

110

Работа в мрежа с
организации, подкрепящи
икономическото развитие
на национално, регионално
и местно ниво

5

0

4,76

20

19,05

80

76,19

0

0

0

0,00

0

0

105

Маркетинг и реклама на
местния бизнес

5

0

7,14

6

8,57

34

48,57

0

0

25

35,71

0

0

70

Разширяване на
бизнесконтактите чрез
участие в бизнес форуми
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Създаване на клъстери в
областта на туризма и
селското стопанстово.

0

0

0,00

20

9,09

80

36,36

120

54,55

0

0,00

0

0

220

СЦ 1.2 – Подкрепа на
традиционни
икономически дейности и
насърчаване използването
на местните ресурси за
икономическо развитие.

0

0

0,00

1167

13,89

5833

69,44

0

0,00

1400

16,67

0

0

8400

М 1.2.1: Развитие на
пристанищната
инфраструктура и
морският транспорт.

0

0

0

1167

13,89

5833

69,44

0

0

1400

16,67

0

0

8400

Развитие на морския
транспорт – местен,
международен и до другите
морски общини

0

0

0

467

11,675

2333

58,33

0

0

1200

30,00

0

0

4000

Подобряване
пристанищната
инфраструктура в гр.
Царево и Ахтопол;

0

0

0

500

16,39

2500

81,97

0

0

50

1,64

0

0

3050

Изграждане на
лодкостоянки в селата:
Лозенец и Синеморец;

0

0

0

200

14,81

1000

74,07

0

0

150

11,11

0

0

1350

20

0

0,11

2547

14,22

10688

59,68

210

1,17

4443

24,81

0

0

17908

0

0

0

399

14,87

1584

59,04

0

0

700

26,09

0

0

2683

СЦ 1.2 - Развитие на
селското и горското
стопанство
М 1.2.1: Увеличаване на
масивите с трайни
насаждения
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Създаване на нови масиви
с трайни насаждения –
лозя, черупчести плодове

0

0

0

233

12,94

1167

64,83

0

0

400

22,22

0

0

1800

Създаване на масиви с
алтернативни насаждения –
маслини и други
средиземноморски видове;

0

0

0

166

18,80

417

47,23

0

0

300

33,98

0

0

883

М 1.2.2: Рекултивация на
ерозирали терени

0

0

0

168

11,5068

837

57,33

0

0

455

31,16

0

0

1460

Залесяване на ерозирали
терени в общината.

0

0

0

168

11,5068

837

57,329

0

0

455

31,16

0

0

1460

М 1.2.3: Стимулиране на
биологичното земеделие

0

0

0

85

18,89

150

33,33

200

44,44

15

3,33

0

0

450

Екологичен мониторинг –
изграждане на система за
непрекъснато следене на
замърсяването на въздуха,
водата и почвата

0

0

0

80

20,00

120

30,00

200

50,00

0

0,00

0

0

400

Повишаване на
информираността на
земеделските
производители и
подпомагане развитието на
екологосъобразно
земеделие

0

0

0

5

10,00

30

60,00

0

0

15

30,00

0

50
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М 1.2.4: Осигуряване на
условия за поливно
земеделие

0

0

0

505

14,23

2030

57,18

0

0

1015

28,59

0

0

3550

Възстановяване на поливни
полета в общината.

0

0

0

300

15,00

1200

60,00

0

0

500

25,00

0

0

2000

Насърчаване и
стимулиране
експлоатирането на
поливните системи

0

0

0

5

10,00

30

60,00

0

0

15

30,00

0

0

50

Осигуряване на поливни
системи за земеделските
земи свързани с
напоителните канали

0

0

0

200

13,33

800

53,33

0

0

500

33,33

0

0

1500

М 1.2.5: Подпомагане
развитието на устойчиво и
високоефективно селско
стопанство

0

0

0

1030

15,85

4520

69,54

0

0

950

14,62

0

0

6500

Стартова помощ за
развитие на малки
стопанства от млади
фермери;

0

0

0

100

20,00

400

80,00

0

0

0

0,00

0

0

500

Технологично обновяване
на земеделските
стопанство;

0

0

0

300

20,00

1200

80,00

0

0

0

0,00

0

0

1500

Стимулиране за развитие
на рибарството в Царево,
Ахтопол, Лозенец,
Варвара, Синеморец,
Резово;

0

0

0

300

15,00

1300

65,00

0

0

400

20,00

0

0

2000

Стимулиране за развитие
на пчеларството в селата
Изгрев, Фазаново и
Царево;

0

0

0

50

14,29

250

71,43

0

0

50

14,29

0

0

350
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Стимулиране за развитието
на лозарството и
винарството в Царево,
Лозенец, Бродилово и
Велика;

0

0

0

110

13,75

540

67,50

0

0

150

18,75

0

Стимулиране за развитие
на преработката на горски
производни в селата
Бродилово, Българи,
Велика и Кости;

0

0

0

70

11,67

350

58,33

0

0

180

30,00

0

Подобряване на научнотехническото,
информационното,
организационното и
пазарно обслужване на
местните селскостопански
производители;

0

0

0

50

14,29

250

71,43

0

0

50

14,29

0

0

350

Насърчаване сдружаването
на производителите и
кооперирането на
участниците във веригата
за реализация на
земеделски продукти и
храни;

0

0

0

50

12,50

230

57,50

0

0

120

30,00

0

0

400

20

0

1,95

120

11,71

607

59,22

10

0,98

268

26,15

0

0

1025

10

0

9,09

0

0

0

0

10

9,09

90

81,82

0

0

110

М 1.2.6: Иницииране и
създаване на клъстери в
селското стопанство
Създаване на центрове,
предоставящи
консултантски услуги,
включително и
подкрепящи стартиращи
фирми

0

800

600
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Стартиране на специални
програми за обучение и
квалификация

5

0

9,09

5

9,09

35

63,64

0

0,00

10

18,18

0

0

55

Стартиране на пилотни
проекти за създаване на
клъстери

5

0

1,11

67

14,89

333

74,00

0

0

45

10,00

0

0

450

Създаване на браншови
организации на
производители и група
производители

0

0

0

18

12,00

87

58,00

0

0

45

30,00

0

0

150

Подпомагане на фермерите
да се приспособят към
изискванията на
стандартите на ЕС

0

0

0

25

11,90

122

58,10

0

0

63

30,00

0

0

210

Подобряване на
маркетинга на
земеделските продукти

0

0

0

5

10,00

30

60,00

0

0

15

30,00

0

0

50

М 1.2.7: Поддържане и
развитие на горските
ресурси и развитие на
ловното стопанство

0

0

0

240

10,71

960

42,86

0

0

1040

46,43

0

0

2240

Залесяване на пустеещи
земи и на неземеделски
земи;

0

0

0

60

14,29

240

57,14

0

0

120

28,57

0

0

420

Подобряване превенцията
срещу горски пожари и др.;

0

0

0

50

14,29

200

57,14

0

0

100

28,57

0

0

350

Повишаване
икономическата стойност
на горите;

0

0

0

60

14,29

240

57,14

0

0

120

28,57

0

0

420
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Запазване на дърводобива
и дейностите по
дървообработка,
характерна за селата
Българи, Бродилово,
Велика и Кости;

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

550

100,00

0

0

550

Развитие на ловни бази и
ловното стопанство;

0

0

0

70

14,00

280

56,00

0

0

150

30,00

0

0

500

П - 2: Развитие на
устойчиви форми на
туризъм.

985

475

4,11

4602

19,19

15758

65,70

1040

4,34

1600

6,67

0

0

23985

СЦ 2.1 – Насърчаване
развитието на интегриран
туризъм, чрез опазване,
популяризиране и развитие
на природното и
културното наследство.

985

475

4,11

4602

19,19

15758

65,70

1040

4,34

1600

6,67

0

0

23985

М 2.1.1: Подпомагане
развитието на местния
туристически продукт и
маркетинг на
дестинациите.

290

140

9,21

400

12,70

1600

50,79

740

23,49

120

3,81

0

0

3150

Актуализиранена
общинска стратегия и
програма за развитие на
комплексен туристически
продукт в общината;

5

5

9,09

10

18,18

40

72,73

0

0,00

0

0

0

0

55

Разработване на
междуобщински
маркетингови и рекламни
стратегии и програми за
съвместни туристически
дейности

5

5

4,76

20

19,05

80

76,19

0

0

0

0

0

0

105
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Участие в разработване на
трансгранична
маркетингова и рекламна
програма;

20

0

7,41

0

0,00

0

0

250

92,59

0

0

0

0

270

Развитие на интегриран
туризъм, базиран на
природо-ландшафтните и
културни дадености и
ресурси

50

50

3,33

250

16,67

1000

66,67

200

13,33

0

0

0

0

1500

Изграждане на мрежа от
туристически
информационни пунктове
на територията на Община
Царево – Лозенец,
Ахтопол, Синеморец;

25

25

7,14

45

12,86

180

51,43

0

0

100

28,57

0

0

350

Ремонт и преустройство на
ТИЦ Царево

25

25

10,00

45

18,00

180

72,00

0

0

0

0

0

0

250

20

20

20,00

14

14,00

56

56,00

0

0

10

10,0

0

0

100

120

0

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

120

Маркетингови и рекламни
дейности

10

10

10,00

16

16,00

64

64,00

0

0

10

10,00

0

0

100

Изготвяне на
информационни табели,
билбордове, табла,
указателни табели

10

0

3,33

0

0,00

0

0,00

290

96,67

0

0

0

0

300

Изготвяне на видео
мултимедийни продукти
/рекламни клипове,
презентации, филми/ за
Община Царево на теми
„Лято – море“ и „Еко
туризъм“;
Участие в регионални,
национални и
международни
туристически борси,
изложения и панаири за
промоциране на общината;
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М 2.1.2: Развитие на
природни, културни и
исторически атракции

90

40

5,81

232

14,97

928

59,87

0

0

300

19,35

0

0

1550

Възсстановяване, опазване,
експониране,
социализиране, оборудване
на туристически атракции,
въвеждане на техники и
програми за интеграция и
анимация и др.

40

40

4,00

152

15,200

608

60,80

0

0

200

20,00

0

0

1000

Създаване на
специализирана
устройствена схема за
развитие на туризъм в
общината, включена в
общинската концепция за
пространствено развитие

50

0

100,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

80

16,00

320

64,00

0

0

100

20,00

0

0

500

170

170

6,30

460

17,04

1840

68,15

0

0

230

8,52

0

0

2700

Разработване на стратегия
и план за действие за
развитие на еко и селски
туризъм

5

5

10,00

9

18,00

36

72,00

0

0

0

0

0

0

50

Повишаване
информираността на
населението за развитие на
туристически услуги в
селските райони

5

5

5,00

19

19,00

76

76,00

0

0

0

0

0

0

100

Развитие на туристическата
инфраструктура,
необходима за нуждите на
атракциите и подобряване
на транспортния достъп

М 1.3.3: Развитие на
селски и еко туризъм

201

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.

Подготовка на проекти по
селски и еко туризъм за
населените места Българи,
Велика, Изгрев, Кости,
Фазаново;

0

0

0

18

18,00

72

72,00

Поект за запазване
автентичността на
странджанското село
Кондилово;

0

0

0

56

16,00

224

64,00

Изграждане на еко пътеки
и велоалеи до защитени
места до Царското
кладенче, по пътя на
нестинарството,
съкровището до с.
Синеморец и др.

50

50

10,00

90

18,00

360

Изграждане на екопътеки в
околностите на селата
Българи, Изгрев,
Кондилово, Кости,
Бродилово и Фазаново;

100

100

10,00

180

18,00

Подкрепа на частни
инициативи за възраждане
на традиционни занаяти –
килимарство, тъкачество и
др.;

0

0

0

70

10

10

10,00

435

125

0

Създаване на рекламен
пакет за туристическо
предлагане на общината
М 2.1.4: Развитие на
специализирана
туристическа
инфраструктура, влияеща
върху удължаването на
курортния сезон.

0

10

10,00

0

100

0

0

70

20,00

0

0

350

72,00

0

0

0

0

0

0

500

720

72,00

0

0

0

0

0

0

1000

14,00

280

56,00

0

0

150

30,00

0

0

500

18

18,00

72

72,00

0

0

0

0

0

0

100

3510

21,16

11390

68,68

300

1,8089

950

5,73

0

0

16585
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Археологически разкопки в
гр. Царево, гр. Ахтопол,
Бродилово, Синеморец и
Българи;

0

0

0

1000

66,67

0

0,0

0

0,00

500

33,33

0

0

1500

Изграждане на
туристически пътища:
Бродилово – Кости и
Ахтопол – Бродилово;

50

50

1,54

600

18,46

2600

80,00

0

0,00

0

0,00

0

0

3250

Проектиране и изграждане
на яхтено пристанище в
залива на гр. Царево;

50

50

3,23

300

19,35

1200

77,42

0

0,00

0

0,00

0

0

1550

Ремонт и реконструкция на
гръцкото училище в гр.
Ахтопол;

0

0

0

50

16,67

250

83,33

0

0,00

0

0,00

0

0

300

Подобряване на достъпа и
развитието на
информационните и
телекомуникационни
технологии в областта на
публичните и туристически
услуги;

0

0

0

40

16,00

160

64,00

0

0,00

50

20,00

0

0

250

Възстановка тракийски дом
в Синеморец;

0

0

0

60

12,00

290

58,00

150

30,00

0

0,00

0

0

500
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Ремонт на стари къщи,
запазени сгради и други
елементи на обредните
традиции за целите на
туризма, включително
възстановяване на стара
воденица в с. Бродилово и
реставрация на Дундова
къща с. Кости;

0

0

0

60

8,57

290

41,429

150

21,43

200

28,57

0

0

700

Създаване на музейна
експозиция за рибарство;

20

0

11,76

20

11,76

80

47,06

0

0,00

50

29,41

0

0

170

Ремонт на общинска къща
с. Бродилово с цел
използването й като
туристическа спалня;

25

25

20,00

20

16,00

80

64,00

0

0,00

0

0,00

0

0

125

0

0

0

40

11,43

160

45,71

0

0

150

42,86

0

0

350

Ремонт на площадни
пространства, център
Царево;

50

0

11,11

80

17,78

320

71,11

0

0

0

0,00

0

0

450

Благоустрояване
пристанищна зона
гр.Царево;

20

0

5,71

60

17,14

270

77,14

0

0

0

0,00

0

0

350

Крайбрежна алея
гр.Ахтопол;

40

0

2,63

250

16,45

1230

80,92

0

0

0

0,00

0

0

1520

Подходи към плажните
ивици Ахтопол ;

10

0

2,00

90

18,00

400

80,00

0

0

0

0,00

0

0

500

Крайбрежна алея
с.Лозенец;

20

0

3,33

100

16,67

480

80,00

0

0

0

0,00

0

0

600

Реконструкция и
модернизация на хижи и
заслони в зоните за
туризъм;
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Крайбрежна алея
в.с.Тарфа;

20

0

3,33

100

16,67

480

80,00

0

0

0

0,00

0

0

600

Пешеходна алея,
велосипедна алея,
осветление път с.Лозенец –
Караагач;

50

0

2,94

280

16,47

1370

80,59

0

0

0

0,00

0

0

1700

Подходи към плажните
ивици Лозенец;

10

0

3,23

50

16,13

250

80,65

0

0

0

0,00

0

0

310

Подход рибарско селище
Варвара;

10

0

4,76

40

19,05

160

76,19

0

0

0

0,00

0

0

210

Крайбрежна алея с.
Синеморец;

20

0

3,33

100

16,67

480

80,00

0

0

0

0,00

0

0

600

Крайбрежна алея с. Резово;

20

0

3,33

100

16,67

480

80,00

0

0

0

0,00

0

0

600

Ремонт и обновяване на
площади в селата;

20

0

4,44

70

15,56

360

80,00

0

0

0

0,00

0

0

450

П 3 – Повишаване
качеството и стандарта
на живот повишаване на
заетостта, доходите и
задържане на младите
хора в района.

0

0

0

568

14,68

2742

70,85

0

0

610

15,76

0

0

3870

СЦ 3.1. - Подобряване
достъпа до заетост и
създаване на нови работни
места

0

0

0

338

14,70

1352

58,78

0

0

610

26,52

0

0

2300

Мярка 3.1.1: Подобряване
условията на труд и
повишаване на доходите

0

0

0

92

11,5

368

46,00

0

0

340

42,5

0

0

800
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Подобряване на условията
на труд и повишаване
безопасността на труда;

0

0

0

42

14,00

168

56,00

0

0

90

30,00

0

0

300

Повишаване
производителността
труда и доходите;

0

0

0

50

10,00

200

40,00

0

0

250

50,00

0

0

500

Мярка 3.1.2: Насърчаване
на работодателите за
наемане на работа на
младежи до 29 години

0

0

0

84

14,00

336

56,00

0

0

180

30,00

0

0

600

Наемане на работа на
млади хора за чиракуване и
стажуване;

0

0

0

49

14,00

196

56,00

0

0

105

30,00

0

0

350

Старт в кариерата за лица
завършили средно и висше
образование.

0

0

0

35

14,00

140

56,00

0

0

75

30,00

0

0

250

Мярка 2.1.3: Стимулиране
на самостоятелната
заетост,предприемачествот
о и създаване на нови
предприятия

0

0

0

162

18,00

648

72,00

0

0

90

10,00

0

0

900

Стартиране
на
самостоятелна стопанска
дейност
свързана
със
запазване и развитие на
традиционни занаяти лодкостроене, рибарство и
каменоделство и др;

0

0

0

72

18,00

288

72,00

0

0

40

10,00

0

0

400

Подобряване
квалификацията на заетите
в туризма;

0

0

0

45

18,00

180

72,00

0

0

25

10,00

0

0

250

Обучения на безработни
лица за разработване и
управление на собствен
бизнес.

0

0

0

45

18,00

180

72,00

0

0

25

10,00

0

0

250

на
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СЦ 3.2. - Повишаване
качеството на човешките
ресурсии постигане на
съответствие с
изискванията на пазара на
труда.

0

0

0

70

20,00

280

80,00

0

0

0

0

0

0

350

Мярка 3.2.1: Повишаване
професионалните умения и
квалификацията на
работната сила

0

0

0

70

20,00

280

80,00

0

0

0

0

0

0

350

Обучителни курсове
квалификация
преквалификация
безработни лица;

0

0

0

50

20,00

200

80,00

0

0

0

0

0

0

250

Повишаване относителния
дял на лицата с висше
образование.

0

0

0

20

20,00

80

80,00

0

0

0

0

0

0

100

СЦ 3.3 – Насърчаване на
трудовата активност

0

0

0

160

13,1148

1110

90,98

0

0

0

0

0

0

1220

Мярка 3.3.1: Превенция на
отпадането от пазара на
труда

0

0

0

0

0

570

100,00

0

0

0

0

0

0

570

Насърчаване на
работодателите за
запазване и увеличаване на
заетостта;

0

0

0

0

0

320

100,00

0

0

0

0

0

0

320

Стимули за повишаване на
пригодността за заетост на
работната сила в т.ч. за
лицата над 50 годишна
възраст.

0

0

0

0

0

250

100,00

0

0

0

0

0

0

250

за
и
на
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Мярка 3.3.2: Повишаване
на икономическата
активност и намаляване
равнището на безработица
сред групи в
неравностойно положение
на пазара на труда.
Намаляване на бариерите
за достъп на
маргинализираните
общности до пазара на
труда;
Повишаване мотивацията
на маргинализираните
групи за включване в
обществения живот.
П 4 – Подобряване на
жизнената среда,
изграждане и
възстановяване на
техническата
инфраструктура,
опазване на околната
среда и природното
богатство
СЦ 4.1 – Доизграждане и
модернизация на
техническата
инфраструктура и
подобряване качествата
на средата
М 4.1.1: Обновяване на
съществуващите и
изграждане на нови
междуселищни пътища от
републиканската пътна
мрежа.

0

0

0

160

24,62

540

83,08

0

0

0

0

0

0

650

0

0

0

70

17,5

330

82,50

0

0

0

0

0

0

400

0

0

0

90

36,00

210

84,00

0

0

0

0

0

0

250

1623,5

676

2,37

10166

14,82

47280

68,93

7490

10,92

2035

2,97

0

0

68594,5

1084

214

1,87

8461

14,62

39540

68,31

7300

0

1500

2,59

0

0

57885

0

0

0

0

0,00

0

0,00

6500

100

0

0

0

0

6500
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Реконструкция на път гр.
Царево – гр. Малко
Търново;

0

0

0

0

0,00

0

0,00

6500

100

0

0

0

0

6500

М 4.1.2: Рехабилитация и
подобряване на
експлоатационното
състояние на пътна мрежа
на територията на
общината.

175

0

1,14

2775

18,02

12450

80,84

0

0

0

0

0

0

15400

Рехабилитация на
общински път BGS1280
гр. Царево – с. Лозенец

50

0

2,56

320

16,41

1580

81,03

0

0

0

0

0

0

1950

Рехабилитация на
общински път BGS1285 кв.
„Василико“ – к-г
„Нестинарка“;

25

0

2,63

155

16,32

770

81,05

0

0

0

0

0

0

950

Рехабилитация на
общински път BGS1280
с.Лозенец – Караагач;

25

0

1,25

475

23,75

1500

75,00

0

0

0

0

0

0

2000

Рехабилитация на
общински път BGS2282
Царево – Бродилово;

25

0

0,83

475

15,83

2500

83,33

0

0

0

0

0

0

3000

Рехабилитация на
общински път BGS2281
път с. Лозенец – с. Велика
– с. Фазаново;

25

0

0,42

1075

17,92

4900

81,67

0

0

0

0

0

0

6000

Рехабилитация общински
път BGS2281 път Лозенец
– Велика;

25

0

1,67

275

18,33

1200

80,00

0

0

0

0

0

0

1500

М 4.1.3: Ремонт и
рехабилитация на улични
мрежи.

220

0

2,22

1680

16,97

8000

80,81

0

0

0

0

0

0

9900
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Рехабилитации улици гр.
Царево;

10

0

2,86

60

17,14

280

80,00

0

0

0

0

0

0

350

Изграждане улици и
улично осветление в.с.
”Арапя”, гр. Царево;

20

0

1,54

220

16,92

1060

81,54

0

0

0

0

0

0

1300

Изграждане улици и
паркинги зона север гр.
Царево;

20

0

1,33

280

18,67

1200

80,00

0

0

0

0

0

0

1500

Изграждане улици и
улично осветление кв.
„Белия бряг“, гр.Царево;

20

0

1,54

220

16,92

1060

81,54

0

0

0

0

0

0

1300

Изграждане улици и
улично осветление к.к.
„Нестинарка” и в.с.
„Боруна”;

20

0

1,54

220

16,92

1060

81,54

0

0

0

0

0

0

1300

Изграждане улици и
улично осветление кв.
„Тарфа“;

20

0

2,11

160

16,84

770

81,05

0

0

0

0

0

0

950

Изграждане улици и
улично осветление
ваканционно селище
Лозенец;

20

0

2,35

140

16,47

690

81,18

0

0

0

0

0

0

850

Изграждане улици и
улично осветление с.
Варвара;

20

0

3,08

110

16,92

520

80,00

0

0

0

0

0

0

650

Изграждане улици и
улично осветление м.
Поляните;

20

0

6,67

50

16,67

230

76,67

0

0

0

0

0

0

300
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Изграждане улици и
улично осветление с.
Синеморец;

10

0

6,67

20

13,33

120

80

0

0

0

0

0

0

150

Ремонт и рехабилитация на
уличен участък: гр. Царево
– кв. „Василико“ – к-г
„Нестинарка“ – завод
Пасат”;

10

0

1,25

130

16,25

660

82,50

0

0

0

0

0

0

800

Изграждане на улици и
улично осветление с.
Бродилово;

10

0

6,67

20

13,33

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Рехабилитация на уличната
мрежа на населените места
в общината;

20

0

6,67

50

16,67

230

76,67

0

0

0

0

0

0

300

350

0

0

2390

16,89

11410

80,64

0

0

0

0,00

0

0

14150

Изграждане на нова
административна сграда за
общинска администрация
гр. Царево;

50

0

9,09

80

14,55

420

76,36

0

0

0

0

0

0

550

Изграждане сграда
Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на
населението";

20

0

4,44

80

17,78

350

77,78

0

0

0

0

0

0

450

Реконструкция сграда
старо кметство Варвара;

5

0

3,33

25

16,67

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Изграждане сграда
кметство с. Синеморец;

10

0

2,86

60

17,14

280

80,00

0

0

0

0

0

0

350

М 4.1.4: Подобряване
условията на жизнената
среда
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Реконструкция сграда
кметство с. Резово;

5

0

3,33

25

16,67

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Изграждане на крайбрежна
алея в гр. Царево

10

0

0,77

220

16,92

1070

82,31

0

0

0

0

0

0

1300

Изграждане на крайбрежна
алея кв. „Василико“ гр.
Царево;

10

0

0,83

200

16,67

990

82,50

0

0

0

0

0

0

1200

Изграждане на алея от
параклис „Св. Георги” до
Морска градина гр.
Царево;

10

0

2,22

80

17,78

360

80,00

0

0

0

0

0

0

450

Изграждане на пешеходна
и велосипедна алея южен
бряг Пристанищен залив
гр. Царево;

20

0

2,50

130

16,25

650

81,25

0

0

0

0

0

0

800

Изграждане на крайбрежна
и пешеходна алея над
централен плаж гр. Царево;

20

0

2,11

160

16,84

770

81,05

0

0

0

0

0

0

950

Изграждане на пешеходна
алея Морска градина –
вълноломна стена
гр.Царево;

10

0

2,22

80

17,78

360

80,00

0

0

0

0

0

0

450

Изграждане на крайбрежна
алея зона север гр. Царево;

10

0

1,33

120

16,00

620

82,67

0

0

0

0

0

0

750

Изграждане на пешеходна
алея, велосипедна алея и
осветление път Царево –
Лозенец;

20

0

1,33

280

18,67

1200

80,00

0

0

0

0

0

0

1500
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Изграждане на подходи
към плажове – централен
плаж, Попски плаж, плаж
Нестинарка гр. Царево;

20

0

4,00

80

16

400

80,00

0

0

0

0

0

0

500

Ремонт на площадни
пространства, център
Царево;

10

0

2,86

60

17,14

280

80,00

0

0

0

0

0

0

350

Благоустрояване
пристанищна зона
гр.Царево;

20

0

2,00

160

16,00

820

82,00

0

0

0

0

0

0

1000

Крайбрежна алея
гр.Ахтопол;

10

0

2,00

90

18,00

400

80,00

0

0

0

0

0

0

500

Подходи към плажните
ивици Ахтопол ;

10

0

5,00

30

15,00

160

80,00

0

0

0

0

0

0

200

Крайбрежна алея
с.Лозенец;

10

0

2,50

70

17,5

320

80,00

0

0

0

0

0

0

400

Крайбрежна алея
в.с.Тарфа;

10

0

2,50

70

17,5

320

80,00

0

0

0

0

0

0

400

Пешеходна алея,
велосипедна алея,
осветление път с.Лозенец –
Караагач;

20

0

3,08

110

16,92

520

80,00

0

0

0

0

0

0

650

Подходи към плажните
ивици Лозенец;

10

0

5,00

30

15,00

160

80,00

0

0

0

0

0

0

200

Подход рибарско селище
Варвара;

10

0

5,00

30

15

160

80,00

0

0

0

0

0

0

200

Крайбрежна алея с.
Синеморец;

10

0

2,86

60

17,14

280

80,00

0

0

0

0

0

0

350

Крайбрежна алея с. Резово;

10

0

2,86

60

17,14

280

80,00

0

0

0

0

0

0

350
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М 4.1.5: Изграждане на
паркове и зелени площи.
Инвестиции в градински и
паркови елементи към
Парк Царево Център етап
2;
Изграждане на зелен плаж
пристанищен залив
гр.Царево;
Инвестиции в „Зелен
център” кв.Василико
гр.Царево;

125

0

2,51

820

16,48

4030

81,01

0

0

0

0

0

0

4975

0

0

0

50

16,67

250

83,33

0

0

0

0

0

0

300

20

3,33

100

16,67

480

80,00

0

0

0

0

0

0

600

20

4,44

70

15,56

360

80,00

0

0

0

0

0

0

450

Изграждане на парк южен
бряг кв.Василико;

5

0

3,33

25

16,67

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Благоустрояване „Морска
градина” гр.Царево;

5

0

2,50

35

17,50

160

80,00

0

0

0

0

0

0

200

5

0

2,50

35

17,50

160

80,00

0

0

0

0

0

0

200

5

0

3,33

25

16,67

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

3,13

50

15,63

260

81,25

0

0

0

0

0

0

320

Изграждане на „Градски
парк” до Стадион
гр.Царево;
Благоустрояване и
озеленяване централна
градска част гр.Царево;
Изграждане на паркове и
детски площадки Зона
Север, гр.Царево;
Изграждане на паркове и
алеи в.с.”Арапя”
гр.Царево;

10

10

0

2,00

80

16,00

410

82,00

0

0

0

0

0

0

500

Изграждане на паркове и
крайбрежни пешеходни и
велосипедни алеи
к.к.Нестинарка” и
в.с.”Боруна”;

10

0

1,33

120

16,00

620

82,67

0

0

0

0

0

0

750

Изграждане на паркове,
пешеходни и велосипедни
алеи кв.Лозята и
кв.Коросята гр.Ахтопол;

10

0

1,54

110

16,92

530

81,54

0

0

0

0

0

0

650
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Изграждане на централен
парк гр.Ахтопол;

10

0

3,92

45

17,65

200

78,43

0

0

0

0

0

0

255

Изграждане на парк около
Гръцко училище Ахтопол;

5

0

3,33

25

16,67

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Изграждане на парк морска
градина с.Лозенец;

5

0

3,33

25

16,67

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Изграждане на парк център
с.Варвара;

5

0

3,33

25

16,67

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

169

169

4,90

591

17,13

2690

77,97

0

0

0

0

0

0

3450

30

30

5,00

100

16,67

470

78,33

0

0

0

0

0

0

600

30

30

5,00

100

16,67

470

78,33

0

0

0

0

0

0

600

Брегоукрепване
пристанищен залив
гр.Царево – кв.
„Василико“, гр. Царево;

25

25

5,00

85

17,00

390

78,00

0

0

0

0

0

0

500

Корекция дере река Черна
гр. Царево;

12

12

4,80

48

19,20

190

76,00

0

0

0

0

0

0

250

Брегоукрепване
крайбрежна ивица северен
плаж гр. Ахтопол;

35

35

5,00

115

16,43

550

78,57

0

0

0

0

0

0

700

Реконструкция мост над р.
Велека при с. Кости;

22

22

4,89

78

17,33

350

77,78

0

0

0

0

0

0

450

Реконструкция мост м.
„Чатала“ при с. Фазаново;

15

15

4,29

65

18,57

270

77,14

0

0

0

0

0

0

350

М 4.1.7: Повишаване
наенергийна ефективност и
ВЕИ

45

45

2,24

205

10,20

960

47,76

800

0

0

0

0

0

2010

Мярка 4.1.6:
Брегоукрепване.
Брегоукрепване Северен
бряг Централен плаж гр.
Царево
Брегоукрепване Централна
зона Централен плаж гр.
Царево
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Изграждане на улично
осветление зона север гр.
Царево;

0

0

0,00

0

0,00

0

0

50

100

0

0

0

0

50

Изграждане на соларна
система за топла вода за
ОДЗ Ален мак гр. Царево и
ЦДГ гр.Ахтопол;

5

5

1,39

65

18,06

290

80,56

0

0

0

0

0

0

360

20

20

3,08

110

16,92

520

80

0

0

0

0

0

0

650

0

0

0,00

0

0,00

0

0

250

100

0

0

0

0

250

0

0

0,00

0

0,00

0

0

100

100

0

0

0

0

100

Кабелизиране улично
осветление гр.Ахтопол;

0

0

0,00

0

0,00

0

0

150

100

0

0

0

0

150

Кабелизиране на уличното
осветление във всички
населени места;

0

0

0,00

0

0,00

0

0

250

100

0

0

0

0

250

Изграждане на
енергоспестяващо
осветление в училищата и
детските градини и
административните сгради;

20

20

10,00

30

15,00

150

75,00

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

100,00

0

0

1500

Изпълнение на мерките за
Енергийна ефективност на
сгради общинска
собственост гр. Царево, гр.
Ахтопол, и селата:
Лозенец, Варвара,
Синеморец, Резово,
Бродилово, Българи и
Велика;
Кабелизиране улично
осветление гр.Царево и кв.
„Василико“;
Изграждане улици и
улично осветление кв.
„Лозята“ и кв. „Коросята“
гр. Ахтопол;

М 4.1.8: Подобряване на
комуникационната
инфраструктура
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Осигуряване на
широколентов достъп и
подобряване качеството и
обхвата на мобилните
услуги

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

1500

0

0

0

1500

СЦ 4.2 – Планиране на
територията.

52,5

0

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

52,5

Мярка 4.2.1: Комплексно
планиране и устройство на
територията.

52,5

0

100,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

52,5

Разработване на общ
устройствен план на
община Царево;

10

0

100,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Разработване на концепция
за пространствено развитие
на общината, акцентираща
на приоритетните зони на
територията на общината;

10

0

100,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Изработване и приемане на
ПУП за к.к."Нестинарка" и
в.с."Боруна" гр. Царево;

1,5

0

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

Паспортизация на
общински сгради.

30

0

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

487

462

4,57

1705

16,00

7740

72,63

190

1,78

535

5,02

0

0

10657

Изработване и приемане
на ПУП за квартал „Белия
бряг“ гр. Царево;

СЦ 3.2 – Опазване на
околната среда и
пълноценно използване на
природните ресурси.
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Мярка 4.3.1: Укрепване и
поддържане на изградената
мрежа от защитени
територии.

2

2

0,48

34

8,10

169

40,24

140

33,33

75

17,86

0

0

420

Опазване и възстановяване
на биологичното
разнообразие и почвите;

0

0

0

0

0

35

14,00

140

56,00

75

30,00

0

0

250

Насърчаване на
екосистемните услуги,
включително Натура 2000
и зелена инфраструктура;

0

0

0

24

20,00

96

80,00

0

0

0

0

0

0

120

Поощряване на
гражданските инициативи
за опазване на природата.

2

2

4,00

10

20,00

38

76,00

0

0

0

0

0

0

50

Мярка 4.3.2: Подобряване
управлението на
отпадъците

88

63

4,80

246

13,41

1391

75,80

0

0

110

5,99

0

0

1835

Актуализиране на
програмата за опазване на
околната среда, включваща
и управлението на
отпадъци на територията
на общината;

20

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

20

Подобряване на
съществуващите практики
и условия за събиране,
оползотворяване,
транспортиране,
депониране, обезвреждане
и рециклиране на битови и
промишлени отпадъци;

0

0

0

14

14,00

56

56,00

0

0

30

30,00

0

0

100

Рекултивация на замърсени
територии;

0

0

0

28

14,00

112

56,00

0

0

60

30,00

0

0

200
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Ликвидиране на
нерегламентирани сметища
в общината;

0

0

0

20

16,67

80

66,67

0

0

20

16,67

0

0

120

Информационна кампания
във всички населени места
за подобряване
екологичната култура на
населението.

3

3

6,00

9

18,00

38

76,00

0

0

0

0

0

0

50

Техническа и биологична
рекултивация на депо за
твърди битови отпадъци и
проектиране и изграждане
на претоварна станция в
землището на гр. Ахтопол

5

0

3,45

30

20,69

110

75,86

0

0

0

0

0

0

145

25

25

5,00

60

12,00

415

83,00

0

0

0

0

0

0

500

35

35

5,00

85

12,14

580

82,86

0

0

0

0

0

0

700

397

397

4,73

1425

16,96

6180

73,55

50

0,60

350

4,17

0

0

8402

Изграждане ВиК мрежа в
кв. „Белия бряг“ гр.
Царево;

85

85

5,00

315

18,53

1300

76,47

0

0

0

0

0

0

1700

Изграждане ВиК мрежа във
ваканционна селища
”Арапя” гр. Царево;

30

30

4,29

100

14,29

470

67,14

0

0

100

14,29

0

0

700

Изграждане на ВиК в
курортен комплекс
„Нестинарка” и
ваканционна селище
.„Боруна”;

40

40

5,00

140

17,50

470

58,75

0

0

150

18,75

0

0

800

Изграждане на депо за
строителни отпадъци –
землище с. Лозенец
Изграждане на депо за
строителни отпадъци –
землище гр. Ахтопол.
Мярка 4.3.3: Обновяване
на съществуващата и
доизграждане на нова ВиК
мрежа в общината
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Изграждане ВиК мрежа в
квартал „Лозята“ и квартал
„Коросята“ в гр. Ахтопол;

32

32

4,56

100

14,25

470

66,95

0

0

100

14,25

0

0

702

Реконструкция и
доизграждане на ПСОВ и
доизграждане на битова и
дъждовна канализация с.
Лозенец;

17

17

4,86

63

18

270

77,14

0

0

0

0

0

0

350

Изграждане на ВиК мрежа
в квартал ”Тарфа” с.
Лозенец;

25

25

5,00

85

17,00

390

78,00

0

0

0

0

0

0

500

Реконструкция на
водопроводна и
канализационна мрежа и
пречиствателно
съоръжение с. Варвара;

17

17

4,86

63

18,00

270

77,14

0

0

0

0

0

0

350

Доизграждане ПСОВ,
битова и дъждовна
канализация в с.
Синеморец;

25

25

5,00

85

17,00

390

78,00

0

0

0

0

0

0

500

0,00

40

16,00

160

64,00

50

20,00

0

0

0

0

250

Изграждане на ВиК мрежа
в местност „Поляните“;
Реконструкция
водопроводна мрежа с.
Резово;
Изграждане
канализационна мрежа и
ПСОВ с. Резово;

12

12

4,80

48

19,20

190

76,00

0

0

0

0

0

0

250

17

17

4,86

63

18,00

270

77,14

0

0

0

0

0

0

350

Изграждане на ВиК мрежа
и ПСОВ в с. Бродилово;

25

25

5,00

85

17,00

390

78,00

0

0

0

0

0

0

500

Изграждане на външен
водопровод и напорен
водоем към село Велика;

60

60

5,00

190

15,83

950

79,17

0

0

0

0

0

0

1200
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Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа с.
Велика;

12

12

4,80

48

19,20

190

76,00

0

0

0

0

0

0

250

П 5 – Подобряване
качеството и достъпа до
административни,
образователни, здравни,
социални и културни
услуги.

1437

43

4,00

9738

27,13

21657

60,34

300

0,84

2760

7,69

0

0

35892

СЦ 5.1. – Подобряване на
административните
услуги и повишаване на
институционалния
капацитет

23

23

1,69

253

18,60

1084

79,71

0

0

0

0

0

0

1360

М 5.1.1: Подобряване
квалификацията и
уменията на служителите в
администрацията.

0

0

0

140

20,00

560

80,00

0

0

0

0

0

0

700

Участие в обучителни
семинари и
специализирани
квалификационни курсове;

0

0

0

10

20,00

40

80,00

0

0

0

0

0

0

50

Обмен на опит на
междуобщинско ниво и
въвеждане на добри
практики за подобряване
ефективността в работата
на служителите.

0

0

0

50

20,00

200

80,00

0

0

0

0

0

0

250

Развитие на умения за
управление при нови
стандарти за ефективност и
партньорство

0

0

0

20

16,67

100

83,33

0

0

0

0

0

0

120
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Изграждане на
административен
капацитет за работа на
местните власти с НПО в
съответствие с
изискванията на ЕС за
управление и
програмиране на местното
икономическо развитие

0

0

0

40

20,00

160

80

0

0

0

0

0

0

200

Създаване на капацитет за
разработване и управление
на проекти по оперативни
и национални програми.

0

0

0

20

25,00

60

75

0

0

0

0

0

0

80

23

23

5,00

73

15,87

364

79,13

0

0

0

0

0

0

460

Повишаване капацитета на
общинската
администрация и
общинския съвет за
управление, изпълнение,
наблюдение и оценка на
планови и стратегически
документи;

6

6

5,00

19

15,83

95

79,167

0

0

0

0

0

0

120

Въвеждане на
информационни продукти
за обслужване на
населението и бизнеса

10

10

8,33

32

16,00

158

79,00

0

0

0

0

0

0

200

Въвеждане на комплексно
административно
обслужване;

7

7

5,00

22

15,71

111

79,29

0

0

0

0

0

0

140

Мярка 5.1.3: Повишаване
информираността на
гражданите за дейността и
резултатите от работата на
администрацията.

0

0

0

40

20,00

160

80,00

0

0

0

0

0

0

200

М 5.1.2: Повишаване на
административния и
институционален
капацитет
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Въвеждане на мерки
насочени към засилване на
контрола, прозрачността,
отчетността и
утвърждаване на
ефективни механизми за
мониторинг;

0

0

0

20

20,00

80

80,00

0

0

0

0

0

0

100

Изграждане на нова
административна култура,
ориентиране към нуждите
на обществото, чрез
ефективни действия за
публичност на
административните услуги;

0

0

0

20

20,00

80

80,00

0

0

0

0

0

0

100

35

15

1,89

370

19,95

1450

78,17

0

0

0

0,00

0

0

1855

Мярка 5.2.1: Подобряване
достъпа до предучилищно
и училищно образование.

5

5

0,62

170

21,12

630

78,26

0

0

0

0

0

0

805

Повишаване качеството на
образованието и уменията
на човешките ресурси;

0

0

0

20

20,00

80

80,00

0

0

0

0

0

0

100

Използване на
информационни и
комуникационни
технологии в учебния
процес;

0

0

0

30

25,00

90

75,00

0

0

0

0

0

0

120

Създаване на оптимални
условия за самоподготовка
на учениците, пълноценен
отдих и извънкласни
форми на обучение;

5

5

1,96

50

19,61

200

78,43

0

0

0

0

0

0

255

СЦ 5.2. – Осигуряване на
качествено образованиев
обновена среда
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ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.
Разгръщане на творческите
способности на децата и
учениците;
Осигуряване на условия за
реализиране на
задължително образование
с фокус върху децата в
риск и деца от
малцинствени групи;

0

0

0,00

20

25,00

60

75,00

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0,00

20

20,00

80

80,00

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0,00

30

20,00

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

М 5.2.2: Повишаване
ефективността на
образователната система

30

10

2,86

200

19,05

820

78,095

0

0

0

0,00

0

0

1050

Подобряване на
материално-техническата
база на училищата и
детските градини

10

10

2,00

100

20,00

390

78,00

0

0

0

0

0

0

500

Реконструкция сграда СОУ
„Н.Вапцаров” гр. Царево;

20

0

0,00

50

15,63

250

78,13

0

0

0

0

0

0

320

Повишаване
квалификацията на
педагогическите и
управленски кадри в
системата на
предучилищното и
средното образование

0

0

0

30

20,00

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Ефективност на
взаимодействието с
родителската общност и
училищните настоятелства

0

0

0

20

25,00

60

75,00

0

0

0

0

0

0

80

Реинтеграция и намаляване
броя на отпадащите от
образователната система
деца и ученици.
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СЦ 5.3 – Подобряване
достъпа до устойчиви и
качествени здравни услуги

355

0

17,11

270

13,01

1250

60,24

0

0

200

0

0

0

2075

Мярка 5.3.1: Подобряване
на материалнотехническата база в
здравеопазването.

355

0

19,14

230

12,40

1070

57,68

0

0

200

10,78

0

0

1855

Осъвременяване на
болничната база и
медицинската апаратура;

0

0

0,00

150

16,67

750

83,33

0

0

0

0

0

0

900

Изграждане на „Здравна
къща” с. Синеморец

350

0

63,64

0

0,00

0

0,00

0

0

200

36,36

0

0

550

Основен ремонт на
сградата на поликлиниката
в гр. Царево;

5

0

4,76

20

19,05

80

76,19

0

0

0

0

0

0

105

Изграждане на медицински
център в гр. Ахтопол.

0

0

0,00

60

20

240

80,00

0

0

0

0

0

0

300

М 4.3.2: Повишаване
качеството и подобряване
достъпа до здравни грижи.

0

0

0,00

40

18,18

180

81,82

0

0

0

0

0

0

220

Повишаване броя на
медицинския персонал;

0

0

0

20

16,67

100

83,33

0

0

0

0

0

0

120

Осигуряване на мобилност
на медицинските услуги.

0

0

0

20

20

80

80,00

0

0

0

0

289

0

4,55

4800

75,57

1263

19,88

0

0

0

0,00

0

0

6352

70

0

4,33

1547

95,67

0

0

0

0

0

0

0

0

1617

СЦ 5.4 – Разширяване
обхвата и вида на
социалните услуги
М 5.4.1: Повишаване
качеството и подобряване
достъпа до социални
услуги за деца

0

0

100
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Разкриване на ЦСРИ за
деца с увреждания

40

0

6,67

560

93,33

0

0

0

0

0

0

Разкриване на ЦОП

20

0

2,83

687

97,17

0

0,00

0

0

0

0

Осигуряване на почасова и
заместваща грижа за деца с
увреждания, отглеждани в
семейна среда – насочване
към ЦОП Силистра

10

0

3,23

300

96,77

0

0

0

0

0

0,00

0

0

310

М 5.4.2: Повишаване
качеството и подобряване
достъпа до социални
услуги за възрастни

205

0

4,63

3193

72,06

1033

23,31

0

0

0

0

0

0

4431

Изграждане на хоспис за
възрастни хора;

20

0

5,41

350

94,59

0

0

0

0

0

0

0

0

370

Изграждане на център за
социална рехабилитация и
интеграция в с. Българи;

10

0

2,17

450

97,83

0

0

0

0

0

0

0

0

460

Преустройство част от
сграда поликлиника гр.
Царево в център за
социална рехабилитация и
интеграция;

120

0

100,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

120

Център за настаняване от
семеен тип за възрастни
хора с физически
увреждания;

10

0

1,96

500

98,04

0

0,00

0

0

0

0

0

0

510

0

0

0

600

0

707
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Дневен център за
възрастни с увреждания

20

0

3,85

500

96,15

0

0

0

0

0

0

0

0

520

Център за настаняване от
семеен тип за лица с
психични проблеми

0

0

0,00

83

8,33

913

91,67

0

0

0

0

0

0

996

ЦСРИ за лица с психични
проблеми

10

0

1,41

700

98,59

0

0

0

0

0

0

0

0

710

0

0

0,00

200

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0,00

380

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

380

Създаване на достъпна
среда за хора с увреждания
към административните
сгради в населените места
на общината.

15

0

9,09

30

18,18

120

72,73

0

0

0

0

0

0

165

М 5.4.3: Повишаване
административния и
организационен капацитет
на общинско ниво за
прилагане на интегрирана
грижа и политики към хора
и групи в неравностойно
положение

14

0

5,51

50

19,69

190

74,803

0

0

0

0

0

0

254

Разширяване дейността и
капацитета на Домашен
социален патронаж

Разширяване на услугата
Обществена трапезария
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Изграждане на капацитет
за управление на
социалните услуги

2

0

3,85

10

19,23

40

76,92

0

0

0

0

0

0

52

5

0

100

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

5

5

0

9,09

10

18,18

40

72,73

0

0

0

0

0

0

55

Осигуряване на условия за
непрекъснато обучение,
обмяна на опит и
споделяне на добри
ефективни практики на
персонала в
съществуващите социални
услуги

0

0

0,00

20

22,22

70

77,78

0

0

0

0

0

0

90

Осигуряване на капацитет
за иновативните услуги и
мерки, развитие на нов тип
професионални умения и
опит

2

0

3,85

10

19,23

40

76,92

0

0

0

0

0

0

52

М 5.4.4: Контрол и
мониторинг върху
качеството на
предоставяните социални
услуги

0

0

0,00

10

20,00

40

80,00

0

0

0

0

0

0

50

Въвеждане на ефективни
системи на контрол върху
качеството и за супервизия
в социалните услуги

0

0

0,00

10

20,00

40

80,00

0

0

0

0

Ресурсно обезпечаване за
справяне с
администрирането,
управлението и развитието
на социалните услуги на
територията на общината
Изграждане на умения на
общинско ниво за
усвояване на структурни
фондове

0

0

50
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СЦ 5.5 - Развитие на
културата, спорта и
младежки дейности

735

5

3,03

4045

16,68

16610

68,495

300

1,24

2560

10,56

0

0

24250

М 5.5.1: – Поддържане и
развитие на културата и
традициите в общината

505

0

5,76

1355

15,47

6340

72,37

300

3,42

260

2,97

0

0

8760

Ремонт сграда читалище
„Г. Кондолов” гр. Царево

5

0

4,00

20

16,00

100

80,00

0

0

0

0

0

0

125

20

0

0,62

500

15,53

2700

83,85

0

0

0

0

0

0

3220

35

0

100,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

50

0

20,00

0

0

0

0

100

40,00

100

40,00

0

0

250

0

30

20,00

120

80,00

0

0

0

0

0

0

150

Изграждане на младежки
център гр. Царево,
Ахтопол, Лозенец и
Варвара;
Подпомагане на
читалищните
настоятелства в общината
Финансиране на културни
представяния на самодейни
и художествени състави от
общината при участие в
регионални и национални
представяния
Финансиране на
традиционни фолклорни
фестивали в общината
Финансиране на
празниците на селищата в
общината

0

40

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Възстановяване и опазване
на духовни храмове на
територията на общината

0

0

0

40

12,5

180

56,25

100

31,25

0

0

0

0

320

Съхранение и опазване на
паметниците на културата

0

0

0

80

16,00

320

64,00

100

20,00

0

0

0

0

500

45

0

1,96

455

19,78

1800

78,26

0

0,00

0

0

0

0

2300

Изграждане на морска
сцена гр. Царево;
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Изграждане на лятна сцена
и атракции в гр. Ахтопол;

10

0

1,25

130

16,25

660

82,50

Изграждане на музей в гр.
Ахтопол и музейни сбирки
в населените места:
Българи, Бродилово,
Резово , Синеморец;

0

0

0

100

16,13

460

74,19

Основен ремонт на
сградата на бивша
„Здравна служба” гр.
Ахтопол за музей;

100

0

66,67

0

0,00

0

0,00

Финансиране на
фестивалите – Огън и море,
Рибен фест, Хоро край
морето, Странджа моя
люлчина;

200

0

80

0

0,00

0

М 5.5.2: – Подобряване на
условията за спорт и отдих
в общината

230

5

1,48

2690

17,37

Създаване на ефективна и
систематизирана програма
за развитие на физическото
възпитание и спорта;

5

5

6,25

15

30

0

13,04

0

0

30

0

Подкрепа за развитие на
местни спортни клубове;
Създаване на условия за
пълноценно използване на
свободното време на
младите хора;
Изграждане на комплекс
стадион в гр. Царево;

0

0,00

0

0

0

0

800

0,00

60

9,68

0

0

620

0

0,00

50

33,33

0

0

150

0,00

0

0,00

50

20

0

0

250

10270

66,30

0

0

2300

14,85

0

0

15490

18,75

60

75,00

0

0

0

0,00

0

0

80

0

0

0

0

0

0

200

86,96

0

0

230

0,00

60

20,00

240

80,00

0

0

0

0,00

0

0

300

0,74

600

14,89

2400

59,55

0

0

1000

24,81

0

0

4030
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Изграждане на водни
атракции гр.Царево,
Ахтопол и Синеморец;
Реконструкция на
съществуваща спортна зала
в ОУ в град Ахтопол;
Изграждане на център за
водни спортове (сърф и
др.) Ахтопол;
Създаване на детски
площадки за игри на
отрито в населените места
Ахтопол, Лозенец,
Варвара;
Изграждане на спортни
площадки и фитнес на
открито за възрастни в кв.
„Василико“ – гр. Царево,
Ахтопол, Лозенец и
Варвара;

30

0

1,96

300

19,61

1200

78,43

0

0

0

0,00

0

0

1530

15

0

10,00

135

90,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

150

20

0

3,23

100

16,13

400

64,52

0

0

100

16,13

0

0

620

10

0

9,09

20

18,18

80

72,73

0

0

0

0

0

0

110

10

0

2,78

60

16,67

290

80,56

0

0

0

0

0

0

360

Изграждане на спортен
комплекс с игрище за
футбол, баскетбол,
волейбол и открит фитнес
в гр. Царево;

50

0

0,99

800

15,84

4200

83,17

0

0

0

0

0

0

5050

Изграждане на спортен
комплекс в Царево, квартал
„Василико“, Лозенец и
Синеморец;

30

0

0,99

600

19,80

1400

46,20

0

0

1000

33,00

0

0

3030
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