ОБЩИНА ЦАРЕВО
Общински план за развитие 2014-2020 г.

РЕЗЮМЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие, като стратегически документ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на
местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към повисок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво 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.
Той е структуриран спрямо разпоредбите на чл. 13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и включва 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, планът 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. 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.

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
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Характеристика на община Царево


















Излаз на Черно море;
Близост до основни пътни артерии, морски пристанища, респективно до курортните комплекси, с огромния им рекреационен и
туристически потенциал;
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”;
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.
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.















Недоразвита инфраструктура и пътища във вътрешността на общината;
Недоизградена канализационна мрежа и 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;
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ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

Възможности

Заплахи
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Външни характеристики








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 на ресурсите и инициативите на новия програмен
период;








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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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, туристическия, 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 туризма 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. 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.
Структурата на стратегическата част включва елементите визия за развитие 2020, три стратегически цели, пет приоритетни
области и прилежащите им конкретни мерки.
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.

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.

Идентичността на община Царево се изразява със следната визия за развитие:
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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:
 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.
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
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доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на техническите инфраструктури в рамките на
населените места и извън тях, насочени към тяхната по-добра свързаност и достъпност.
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.
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 са 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.
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.
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Мярка 1.1.1 Стимулиране на местното предприемачество и конкурентоспособност.
Дейности: Специализирано обучение и услуги, изграждане на информационни и консултантски центрове, подкрепа на бизнеса за
привличане на средства по оперативни и национални програми.
Мярка 1.1.2: Създаване на активна бизнес среда, повишена инвестиционна активност и постигане на икономически растеж.
Дейности: Инвестиции в изграждане на промишлени зони и зони за развитие на малки производства, обучение на местния бизнес,
инвестиции в нови технологии и системи за управление на качеството.
Мярка 1.1.3: Подобряване на достъпа до производствени зони, изграждане и реконструкция на бизнес инфраструктура, мрежи и
клъстери.
Дейности: Подобряване на достъпа на производствени зони до инфраструктурни мрежи, осигуряването на достъп до широколентов
интернет, който да подпомогне въвеждането на нови технологии, 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 и насърчаване използването на местните
ресурси за икономическо развитие.
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 и създаване на масиви с алтернативни
насаждения – маслини и други средиземноморски видове;
Мяра 1.3.2: Рекултивация на ерозирали терени.
Дейности: Залесяване на ерозирали терени в общината;
Мярка 1.3.3: Стимулиране на биологичното земеделие.
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Дейности: 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 , пчеларството, лозарството и винарството . Стимулиране за развитие на
преработката на горски производни. 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, превенцията срещу горски пожари и др., повишаване
икономическата стойност на горите и запазване на дърводобива и дейностите по дървообработка, 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: 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, развитие на
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интегриран туризъм, базиран на природо-ландшафтните и културни дадености и ресурси, Изграждане на мрежа от туристически
информационни пунктове на територията на Община 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.
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; Подготовка на проекти по селски и
еко туризъм , запазване автентичността на населените места, изграждане на еко пътеки и велоалеи до защитени места.
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 на територията на община Царево, изграждане на туристически пътища, ремонт на стари
къщи, запазени сгради и други елементи на обредните традиции за целите на туризма, създаване на музейна експозиция за
рибарство, еконструкция 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 и 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.
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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.
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.
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Дейности: Рехабилитация на общински пътища.
Мярка 4.1.3: Ремонт и рехабилитация на улични мрежи.
Дейности: Рехабилитации на улици, изграждане на улици и улично осветление в населените места, ваканционните селища.
Мярка 4.1.4: Подобряване условията на жизнената среда.
Дейности: Изграждане на нови и ремонт на съществуващи административни сгради. Изграждане на пешеходни и велосипедни
крайбрежни алеи. Ремонт на площадни пространства и подходи към плажни ивици.
Мярка 4.1.5: Изграждане на паркове и зелени площи.
Дейности: Изграждане на паркове, зелени площи, детски площадки, крайбрежни паркове, велосипедни алеи, спортни площадки.
Мярка 4.1.6: Брегоукрепване.
Дейности: Брегоукрепване на крайбрежните зони на крайморските населени места.
Мярка 4.1.7: Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ.
Дейности: Изпълнение на мерките за Енергийна ефективност на сгради общинска собственост, алтернативни системи за топла
вода, кабелизиране на уличното осветление във всички населени места. 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, на концепция за пространствено развитие на общината,
акцентираща на приоритетните зони на територията на общината, паспортизация на всички общински сгради, изработване на ПУП
на квартал „Белия бряг“, на к.к."Нестинарка" и в.с."Боруна" - гр. Царево;
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.
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Дейности:
Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите,
насърчаване на екосистемните услуги,
включително Натура 2000 и зелена инфраструктура и поощряване на гражданските инициативи за опазване на природата.
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 и ликвидиране на
нерегламентирани сметища в общината; Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната
култура на населението;
Мярка 4.3.3: Обновяване на съществуващата и доизграждане на нова подземна инфраструктура в общината.
Дейности: Изграждане на ВиК мрежи на територията на ново изградени жилищни квартали или ваканционни селища.
Реконструкция и доизграждане на ПСОВ в Резово, Синеморец, Бродилово и доизграждане на битова и дъждовна канализация с.
Лозенец; Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение с. Варвара; Изграждане на
външен водопровод и напорен водоем към село Велика и реконструкция вътрешна водопроводна мрежа
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.
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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;
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; 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.
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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; 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;
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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;
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;
Към всяка от мерките са разписани дейности, като стремежът е те да обхващат максимално широк спектър от възможности, които
не само допринасят за развитието на общината, но могат по своята същност да отговорят максимално на приоритетите, които се
предвижда да бъдат финансирани през следващият програмен период. Средствата, предвидени за изпълнението на дейностите са
индикативни. Те са отразени в индикативна таблица.
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..
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.
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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.
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