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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

I.1.Местоположение и граници 

 

Община Малко Търново се намира в Югоизточния район за планиране от ниво 4 на 

България, както и се явява част от област Бургас. Местоположението на община Малко 

Търново е периферно, като заема най-южните части на областта. Територията на 

общината граничи с  общините (от запад на изток): Средец, Созопол, Приморско, Царево. 

На юг границата на общината, съвпада с държавната граница с Турция. 

 

Фигура I. 1 Местоположение на община Малко Търново 

Площта на Община Малко Търново е 798.500 км 2 и е трета по големина за област 

Бургас. Включва в себе си град Малко Търново и дванадесет села: Близнак, Бръшлян, 

Бяла вода, Евренозово, Граматиково, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово, 

Визица, Заберново, Звездец. 

Въпреки периферното си разположение, община Малко Търново има важна роля. 

През територията на общината преминава международен път E87, който е със 

стратегическо значение, тъй като свързва страните от Европа с тези от Близкия изток. 

Граничният контролно – пропускателен пункт Малко Търново обслужва предимно 

туристическия трафик – леки моторно превозни средства и автобуси.  

Общинският център – град Малко Търново отстои на 76 км от град Бургас, който е  

най-важният икономически, транспортен, административен и културен център в 

Югоизточна България. Градът се намира на 457 км от София и на 262 км от Истанбул. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_E87
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I.2.  Релеф 

Общината се отнася към младонагънатата морфоструктура на Балканидите, която е една 

от основните морфоструктури за страната. Балканидите са едра форма на релефа, която, 

под действието на релефообразуващи процеси, възниква по време на определен етап от 

тектонското развитие на земната кора. Територия е изградена от различни по характер и 

възраст геоструктури. Структурата на херцинските (младопалеозойски) гранити, 

допалеозойски и палеозойски метаморфи са представени от слюдени шисти, гнайси, 

мрамори, филити, кварцити и др. Структурата на мезозойските (триаски и юрски) 

седименти е свързана пряко с мезозойските метаморфи. 

 

Фигура I. 2 Наклон на склона в  община Малко Търново 

Релефът е предимно хълмист и нископланински (200 – 600 м н.в.). Територията на 

общината попада изцяло в Природен парк „Странджа“. На югозапад от Малко Търново е 

разположен връх Градище (710 м н.в.), който е най – високия връх за територията. На 

местата с карбонатни скали са характерни формите от карстов тип релеф – кари, въртопи, 

понори, каверни и пещери. Територията е с гъста залесеност и има наличие на магмени 

скали, поради което денудационно – ерозионните процеси са слабо развити. 

По скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник сеизмичността на този район е пета степен, 

което е най-ниската степен за тази част на територията на България.  

I.3. Полезни изкопаеми 

Община Малко Търново разполага с находища на рудни и нерудни полезни изкопаеми. В 

района на село Граматиково има наличие на медни руди. Те са с ниско метално 

съдържание, но открития начин на разработка и използването на високопродуктивна 

техника прави находищата икономически ефективни. Има разкрито находище на мрамори, 
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като те намират  широко приложение в строителството за производство на облицовъчен 

материал, за изработване на скулптури, битови украшения и др.  

Наличие на карбонатни седименти на тази територия обуславя разкриването на кариера за 

мраморизиран варовик. През 1975 година започва разработването на находище за 

варовици. Те имат широко разпространение при производството на цимент, вар облицовка 

на сгради и др. Районът около Малко Търново и село Звездец е богат на суровини от 

аркозни пясъчници и стари гранити, необходими за керамичната и порцелановата 

промишленост. 

I.4. Климат 

Според климатичното райониране на България (по Велев,1990, 2002), общината 

попада в континентално – средиземноморската област. Характерни черти са топлото лято 

и меката зима, относително малката годишна температурна амплитуда и отсъствието на 

ежегодна снежна покривка извън планинските райони. В този район изключително важно 

значение играе близостта до Черно и Средиземно море. 

Средната януарска температура е между 0 °C и 1 °C. Най- високата януарска 

температура, отчетена в станция Малко Търново, е 1,4 °C. Зимата е сравнително мека, с 

положителни средни температури. Средната юлска температура е  между 20 °C и 22 °C. 

Годишната сума на валежите на територията на общината варира между 600 мм и 

700 мм (по Шаров, 1999, с изменение 2002 ).  Наблюдава се типичен средиземноморски 

режим – основен максимум на валежите през месеци ноември – декември и минимум през 

месец август (Атлас на България, 1973). 

Преобладаващите ветрове са северните. От локалните ветрове, често срещан е 

фьонът (по Иванов, 1989). Той често предизвиква стопяване на снежната покривка и 

затова в някои райони го наричат „снегояд“. Средната му скорост е около 10 – 20 м/сек, но 

максималната му достига до 30 – 40 м/сек. 

Годишният брой на дните със снежна покривка (по Станева, 1955), варира от 20 до 

50 дни, но в повечето случаи е нетрайна. Максималната височина на снежната покривка, 

измерена в град Малко Търново, е 120 см. 

I.5. Води 

Реките на територията на община Малко Търново принадлежат към Черноморската 

отточна област. Главните отводнителни артерии, преминаващи през тази територия, са 

река Велека и река Резовска. 

Река Велека е с дължина 147 км и е най – голямата река в Югоизточна България. 

Първите 5 км на българска територия, реката тече на север, след тях поема генерално на 

изток. На територията на община Малко Търново реката силно меандрира и меандрите 

стават силно извити и често следващи едни след други. Склоновете са стръмни и изцяло 

залесени с високостеблени гори: дъб, явор и други. Леви притоци на река Велека са 

Младежка, Дяволски дол, Стръмница, Еленица и Трашка. Някой от по-малките притоци 

на реката пресъхват през сухи години по време на летния период. 

Река Резовска е с дължина 112 км, като почти по цялото си протежение служи за 

граница между България и Турция. За начало на Резовска река се приема р.Паспалдереси, 

която извира под името Чаталар от Странджа.  

Подземните води се наблюдават в четири пункта при карстовите извори Докузак, 

Църногорово, Катун и карстовия извор западно от село Евренозово. Подземните води са 

предимно карстови и пукнатинно – карстови. Открити са около 120 карстови извора, но 

само 30 от тях са с дебит над 1 л/сек. Най- големият такъв извор е с дебит 257 л/ сек – 

Докузак. Карстовите води са чисти, пресни и с ниска минерализация, но са силно уязвими 

от замърсяване. 



8 

I.6. Земеделски територии и горски фонд 

Голяма част от територията на община Малко Търново е обхваната от земеделски и 

горски територии. Относителният дял на земеделски територии на общината е 

относително малък - 22,7% или 178560 дка
1
. Около една трета от територията на общината 

е заета от горски площи. Относителният дял на горските територии е 75,5% (591 874 дка).  
Преобладават дъбовите гори приблизително към 60%, източно буковите заемат 

около 20% от горската площ, иглолистните насаждения, които са изкуствено създадени са 

около 10%.  

I.7 Почви 

По отношение на почвеното-географското райониране на България (по Нинов, 

1997,2002 г.), територията на общината се отнася към Странджанската почвена провинция 

в Балканско – Средиземноморска почвена подобласт, която е част от Средиземноморската 

област.  

В границите на тази провинция, основният почвен тип на равнинните части и 

хълмисти части са най - вече канелените горски почви. Те са разположени върху млади в 

геоложко отношение седименти и образуването им е повлияно от континентално – 

средиземноморския климат. Съдържанието на хумус варира от 1 до 5 %. Дълбочината на 

почвения профил е между 70 и 120 см. Силно засегнати са от ерозионни процеси и често 

се спичат при засушаване.  На тази територия се срещат и псевдоподзолисти почви, които 

са подтип на смолниците. Обикновено тяхното образуване е свързано със специфични 

почвообразуваши процеси като: излужване, лесивиране, повърхностно оглеяване, 

вътрешнопочвено глеясване и др. По поречието на реките се срещат алувиално – ливадни 

почви, които са около 4,09% от общата площ. Почвеното разнообразие на този район е 

благоприятно за отглеждането на редица земеделски култури: лозя, тютюн, зърнени 

култури, овощия, зеленчуци и др. 

I.8.  Биологично разнообразие 

Биоразнообразието включва в себе си цялата жива природа в три основни нива на 

организация: 1) генетично – обхваща огромното разнообразие от генни комбинации във 

всички живи организми, 2) видово – включва видовете и разновидностите от всички групи 

живи организми и 3) екосистемно – обхваща не само разнообразието от живите организми 

в природата, но и сложните им взаимоотношения и разнообразни връзки помежду им и 

със заобикалящата ги природа. Съгласно националното законодателство, в България 

биоразнообразието се опазва главно чрез Закона за защита на биологичното разнообразие, 

съгласно който биологичното разнообразие е неразделна част от националното 

богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските 

органи и гражданите. Биологичното разнообразие е част от националното богатство и 

опазването му е задължение с приоритетна значимост. Същността на приоритетите по 

опазване на биологичното разнообразие може да се систематизира главно в следните 

няколко аспекта: опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания 

на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за Р 

България и Европа, нормативно уредено в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).  

Районът на Малко Търново се характеризира с изключително богато 

биоразнообразие и множество защитени територии както по Закона за защитените 

територии (ЗТТ), така и съгласно екологичната мрежа НАТУРА 2000.  Малкотърновският 

район, попадащ в т.нар. “район на вътрешна Странджа” е един от най-богатите на 

животински видове в страната. Това е обяснимо като се имат предвид природните 

дадености и историческото минало на този край. Климатичните особености на района 

                                                 
1
 Баланс на територията, 2000 г. , Източник: НСИ 
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правят реално присъствието на европейски, малоазиатски и средиземноморски видове, а 

фактът, че територията е оставала встрани от главните пътища от Европа за Азия, и че 

районът е далеч от активно замърсяващи производства, е позволил животинският свят да 

съхрани високата си идентичност и богатство.   

Особено значение имат редките и защитени видове, които според изследователите 

при безгръбначните включват 97 ендемични вида - 12 реликтни и 138 редки. 

Земноводните и влечугите в района са около 30 вида, повече от половината от 

представените у нас видове от тези групи. Счита се, че по отношение на влечугите 

Странджа е на трето място в страната. Впечатляващо е и птичето богатство. Над района 

преминава пътят на прелета на птици от север на юг. Общината има международно 

значение на станция за грабливите и пойните птици (а може би и на зимовище за някои от 

видовете). По данни от изследователи в района на Странджа се срещат над 261 вида 

птици, 68 % от установените видове в цялата страна. Броят на гнездящите птици е около 

118, от които 14 са включени в Червената книга на България. Сред тях са черният щъркел, 

осоядът, малкият лешояд, скалният орел, горският бекас, гълъбът-хралупар, белогърбият 

кълвач, черният кълвач и др. Плътността на гнездящите птици в страднжанските дъбови 

гори е над 1500 бр./ кв.м., а в буковите гори с подлес от вечнозелени храсти – 1079 

бр./кв.м. Най-голямо е богатството на гнездящите птици в района между М.Търново, 

Звездец и Стоилово, където гнездят 101 вида птици 

 I.9. Защитени територии 

 Територията на община Малко Търново попада изцяло в границите на природен 

парк (ПП) „Странджа“, както и няколко защитени територии по смисъла на Закона за 

защитени територии (ЗТТ) и множество защитени зони по НАТУРА 2000.  

 

 Фигура I. 3 Защитени зони и Защитени територии на територията на община Малко Търново 
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Защитените зони и защитени територии са описани в таблицата по-долу: 

Наименование Вид защитена територия Местоположение 

1. Батака – 

естествено 

находище на 

странджански дъб 

Защитена местност по ЗТТ С. Близнак 

2. Босна Защитена местност по ЗТТ С. Бяла вода 

3. Велека Защитена местност по ЗТТ С. Бръшлян, с. Звездец, с. 

Стоилово 

4. Витаново Резерват по ЗТТ Гр. Малко Търново, с. 

Бръшлян 

5. Градев Средок Защитена местност по ЗТТ Гр. Малко Търново, с. 

Стоилово 

6. Градището – ест. 

находище на синя 

хвойна 

Природна забележителност 

по ЗТТ 

Гр. Малко Търново 

7. Докузак  Защитена местност по ЗТТ Гр. Малко Търново 

8. Каменска Бърчина 

– скално 

образувание 

Природна забележителност 

по ЗТТ 

Гр. Малко Търново 

9. Кривинизово Защитена местност по ЗТТ с. Звездец 

10. Мечите долове Защитена местност по ЗТТ Гр. Малко Търново, с. 

Бръшлян 

11. Моряне Защитена местност по ЗТТ с. Заберново, с. Калово 

12. Парория Защитена местност по ЗТТ с. Заберново, с. Калово 

13. Петрова нива Защитена местност по ЗТТ с. Стоилово 

14. Пещерата Еленина 

дупка 

Природна забележителност 

по ЗТТ 

с. Бяла вода 

15. Пещери и извори 

на р. Младежка 

Природна забележителност 

по ЗТТ 

с. Близнак, с. Младежко 

16. Руденово Защитена местност по ЗТТ с. Сливарово 

17. Средока Резерват по ЗТТ Гр. Малко Търново, с. 

Стоилово 

18. Странджа Природен парк по ЗТТ гр. Малко Търново, с. 

Близнак, с. Бръшлян, с. 

Бяла вода, с. Визица, с. 

Граматиково, с. 

Евренозово, с. Заберново, 

с. Звездец, с. Калово, с. 

Младежко, с. Сливарово, с. 

Стоилово 

19. Странджанска 

Зеленика 

Защитена местност по ЗТТ с. Сливарово 

20. Узунбоджак Резерват по ЗТТ с. Сливарово 

21. Босна ЗЗ по Директивата за 

местообитанията на 

НАТУРА 2000 

с. Визица, с. Заберново, с. 

Калово 
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22. Дервенски 

възвишения 2  

ЗЗ по Директивата за 

местообитанията на 

НАТУРА 2000 

с. Близнак 

23. Странджа ЗЗ по Директивата за 

птиците на НАТУРА 2000 

Гр. Малко Търново, с. 

Близнак, с. Бръшлян, с. 

Бяла вода, с. Визица, с. 

Граматиково, с. 

Евренозово, с. Заберново, 

с. Звездец, с. Калово, с. 

Младежко, с. Сливарово, с. 

Стоилово 

24. Странджа ЗЗ по Директивата за 

местообитанията на 

НАТУРА 2000 

Гр. Малко Търново, с. 

Близнак, с. Бръшлян, с. 

Бяла вода, с. Визица, с. 

Граматиково, с. 

Евренозово, с. Заберново, 

с. Звездец, с. Калово, с. 

Младежко, с. Сливарово, с. 

Стоилово 
Таблица I. 1. Защитени територии по ЗТТ и защитени местности по НАТУРА 2000 

Както е видно от таблицата по-горе, резерватите на територията на община Малко 

Търново са три на брой: Витаново,  Средока и Узунбуджак (Лопуша).  

Резерват „Узундуджак“ има важно място в националната система от защитени 

територии – по площ той е на шесто място в страната. В него се опазва значителна част от 

фитофонда на Северна Странджа, популации на голям брой консервационно значими 

видове и представителни съобщества и хабитати, характерни за Евксинската 

фитогеографска провинция. Горските формации в резервата принадлежат към 

мезофитната широколистна горска растителност с основни едификатори източен бук и 

източен горун с характерно участие на терциерни реликти като странджански дъб, 

лавровишня, странджанска зеленика, понтийско бясно дърво, колхидски джел, 

чашковидна звъника, кавказка иглика, дива мушмула и др. В резервата има две пътеки за 

посетители, одобрени със заповед на министъра на околната среда и водите. 

 Резерват „Сердока“ е обявен е на 18.01.1989 г. от Комитета за опазване на 

природната среда при Министерски съвет с цел запазване на типични горски екосистеми и 

находища на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, с площ от 

607.8 ха. Намира се в землището на гр. Малко Търново, на 3 км от града и на 2 км от с. 

Стоилово. Висока стойност има голямото находище от лавровишня, разположено в 

централната част на резервата и компактните групи от колхидски джел, отделни 

екземпляри от които достигат до 6 м височина и 10 см диаметър. 

Резерват „Витаново” е вторият по големина резерват в българската част на 

Странджа планина. Територията на резервата обхваща гори от източен горун, цер, благун 

и източен бук със средна възраст от 80 до 110 години, с характерен подлес от 

южноевксинска растителност – странджанско бясно дърво, лавровишня, колхидски джел и 

странджанска боровинка. Природни забележителности в резервата са карстовите извори и 

пещерите. В недалечно минало тук е имало мечки, за което може да се съди и по местната 

топонимия – Мечи дол, Мечкобиево, Мечовите поляни 

Природен парк (ПП) “Странджа” от своя страна е най-голямата защитена 

територия в страната, в рамките на която са включени 21 населени места с близо 8000 

души население, в това число и цялата територия на община Малко Търново. В парка 

присъстват територии със собствен статут на природозащита – 5 резервата (3 от които 

попадат в границите на община Малко Търново), 12 защитени местности и 17 природни 
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забележителности. Около 80% от територията е горски фонд, който се управлява от 5 

държавни лесничейства. Биоразнообразието в парка е представено от 120 хабитатни 

единици, от които 13 странджански. Флората на Странджа е изключително богата и 

уникална не само за нашата страна, но и за Европа. На сравнително малка територия тук 

могат да се намерят около 1670 растителни вида и 54 подвида, като видовете с висока 

консервационна стойност са около 20%. Това представлява около 47,6% от висшите 

растения в България. Само в Червената книга са вписани над 70 странджански ендемита. 

Фаунистичното разнообразие е представено от 41 вида риби, от които 24 вида - постоянни 

обитатели на странджанските реки, 9 вида земноводни, 23 вида влечуги (70% от тези 

видове в страната), 265 вида птици (две трети от българската орнитофауна), от които 129 

вида, гнездещи в парка, 62 вида бозайници (68% от видовия състав в страната) и огромно, 

все още недостатъчно проучено богатство от безгръбначни животни. Над Странджа 

преминава вторият по големина миграционен път на прелетните птици в Европа – Via 

Pontica. По-голямата част от птиците мигрират непосредствено над морския бряг до 

няколко километра навътре в сушата. Миграционния път е широк и често ята от 

мигриращи птици могат да се видят десетки километри на запад. Липсата на големи водни 

площи във вътрешността на планината обаче, чувствително намалява ролята на ПП 

«Странджа» за водолюбивите прелетни птици.  В границите на парка са установени 501 

вида лечебни растения или 70% от диворастящите лечебни растения в България. От тях 

144 са със стопанско значение и са обект на събиране. Лесистостта е висока – около 80% 

от територията са гори. Със странджанските гори завършва поясът на понтийско-

евксинската растителност, разпространена в Северен Иран, Кавказ и по южното 

черноморско крайбрежие на Турция. В Странджа на малка територия участието на местни 

дървесни и храстови видове в състава на горите е твърде значително – над 100. В подлеса 

се наблюдават много елементи на колхидската флора. За антропогенно повлияни гори, 

каквито са преобладаващата част от горите в парка, общото здравословно състояние е 

добро. Възникващите периодично проблеми са резултат от въздействието на абиотични и 

биотични фактори.   

I.10. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

 

          Географските характеристики и пространственото развитие на селищната структура 

в Община Малко Търново, разположена в Странджа планина както и по долините на 

реките Велека и Резовска и техните притоци, са предпоставката за заселване на различни 

цивилизации по територията ѝ още от Древността. В тази връзка, културното наследство в 

района е резултат от напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят 

специфична памет и идентичност на мястото.  
 

Националната концепция за пространствено развитие на Република България 

представя културните направления и прави оценка за степента на културното 

напластяване. 
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Фигура I. 4 Национални културни коридори /Източник: Национална концепция за пространствено развитие 2013-

2025г./. 

Черноморско културно пространство е представено от линеарно разположени културни 

ценности от два или повече исторически периода с идентични стилови и смислови белези. 

То включва обобщено културно напластяване на тематични теми: „Античност“, „Късно 

Българско Средновековие 17-19 в., „Византия“, „Европа и Османската империя 14-19 в.“, 

„Традиционна архитектура, традиции и обичаи“, „Необарок“, „Неокласицизъм“, 

„Сецесион“, „Романтизъм“, „20 в. Интернационализъм и модернизъм“, „Природни и 

култови феномени“, „Подводна археология – потънали селища“: Ранни земеделски 

общества в Европа от епохата на неолита – Варна; антични крепости и черноморски 

колонии – антични селища Одесос–Варна, Аспрос–Бяла, Хелиополис/Теополис–Обзор, 

Месембрия–Несебър, Анхиало–Поморие, Аполония–Созопол, Деултум–Дебелт, гробници 

и долмени в Странджа – Заберново, Малко Търново, Русокастро, Калово, ПП Златни 

пясъци и др., ПП Странджа, нестинарство, археологически резервати, архитектурни 

обекти и комплекси – Несебър, Созопол, Варна, Яйлата /Каварна/. 

 
В териториалната структура на община Малко Търново недвижимите културни 

ценности са пространствено разпределение в град Малко Търново, селата Звездец, Бяла 

вода, Визица, Граматиково, Евренозово, Заберново, Калово, Сливарово, Стоилово, 

Заберново, Бръшлян /архитектурен и исторически резерват/ и техните землища. 

 
Пространственото разпределение на недвижимите културни ценности по населени 

места в общината е представено в табличен вид и включва наименование и 

местоположение на обектите, видът и категория им.  
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СЕЛО БРЪШЛЯН – АРХИТЕКТУРЕН И ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ ОТ 

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

 

Село Бръшлян е един от най-импозантните архитектурни и исторически резервати 

в България. Той е резерват от национално значение за развитието на туризма. В него са 

съхранени множество автентични къщи, представители на странджанската архитектура от 

XVIII и XIX, обявени за недвижими културни ценности. 

 
№ по 

ред 

ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Къща на Стойчо Бухлев – свален архитектурно-строителен национално 

2 Къща на Тодор Джамбазов – свален архитектурно-строителен в ансамбъл 

3 Къща на Петко Петков архитектурно-строителен местно 

4 Къща на Димитър Трепечов – свален архитектурно-строителен ансамблово 

5 Къща на Стойчо Керязов архитектурно-строителен местно 

6 Къща на Димитър Русинов архитектурно-строителен ансамблово 

7 Къща на Петко Кукурджаков архитектурно-строителен национално 

8 Къща на Керана Русинова архитектурно-строителен местно 

9 Каменен обор на Марина Кобарелова архитектурно-строителен ансамблово 

10 Къща на Милка Ненчева архитектурно-строителен национално 

11 Къща наследници на Тонка Янкова архитектурно-строителен местно 

12 Къща на Керана Дапчева архитектурно-строителен местно 

13 Къща на Мара Пеева – свален архитектурно-строителен местно 

14 Къща на Атанас Хюсев архитектурно-строителен ансамблово 

15 Къща на Мара Трепечова архитектурно-строителен местно 

16 Черква "Свети Димитър" с килийно училище архитектурно-строителен национално 

17 Къща на Нана Кубарелова архитектурно-строителен национално 

18 Къща на Рада Янкова архитектурно-строителен национално 

19 Къща на Мара Куртова архитектурно-строителен ансамблово 

20 Къща на Ангел Градев – свален архитектурно-строителен национално 

21 Къща на Иван Бубалов архитектурно-строителен ансамблово 

22 Къща наследници на Стоян Керязов архитектурно-строителен местно 

23 Къща на Атанас Трепечов архитектурно-строителен местно 

24 Къща на Христо Въргов архитектурно-строителен местно 

25 Къща на Димитър Балтов – свален архитектурно-строителен местно 

26 Къща на Янко Тодоров архитектурно-строителен местно 

27 Къща на Петко Джимертов архитектурно-строителен ансамблово 

28 Къща на Костадин Костадинов архитектурно-строителен местно 

29 Къща на Иван Димитров архитектурно-строителен местно 

30 Къща на Паскал Керязов архитектурно-строителен ансамблово 

31 Къща на Димитър Папазов архитектурно-строителен ансамблово 

32 Къща на Тодор Темелков – свален архитектурно-строителен ансамблово 

33 Къща на Стамат Въргов архитектурно-строителен ансамблово 

34 Къща на Атанас Тодоров Въргов архитектурно-строителен ансамблово 

35 Къща на Димо Лапчев  архитектурно-строителен ансамблово 

36 Къща на Евтим Пумпалов архитектурно-строителен ансамблово 

37 Къща на Панайот Димитров архитектурно-строителен ансамблово 

38 Къща на Стойчо Д. Трепечов архитектурно-строителен ансамблово 

39 Къща на Станка Пумпалова архитектурно-строителен местно 

40 Къща на Григор Гугов архитектурно-строителен местно 

41 Къща на Мария Кошничарова архитектурно-строителен местно 

42 Къща на Панайот Димитров – свален архитектурно-строителен Местно 

43 Къща на Петко Русинов архитектурно-строителен местно 

44 Къща на Петко Димитров Кехайов архитектурно-строителен местно 

45 Къща на Киро Пумпалов архитектурно-строителен местно 

46 Къща на Киро Зъмбов архитектурно-строителен местно 

47 Каменен обор на Руса Чайкова архитектурно-строителен ансамблово 

48 Къща на  Руса Чайкова архитектурно-строителен национално 
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49 Къща на Данчо Георгиев архитектурно-строителен ансамбъл 

50 Къща на Димитър Въргов архитектурно-строителен местно 

51 Къща на Георги Лапчев архитектурно-строителен ансамблово 

52 Къща на Кузман Лапчев архитектурно-строителен ансамблово 

53 Къща на Димо Въргов архитектурно-строителен ансамблово 

54 Къща на Желязко Чавдаров архитектурно-строителен ансамблово 

55 Къща на Милка Стойкова архитектурно-строителен ансамблово 

56 Къща на Кирил Панайотов архитектурно-строителен ансамблово 

57 Къща на наследници на Никола Василев архитектурно-строителен местно 

58 Къща на Димитър Панайотов архитектурно-строителен ансамблово 

59 Къща наследници на Иван Тодоров архитектурно-строителен национално 

60 Къща на Никола Гогов архитектурно-строителен ансамблово 

61 Къща на Атанас Иванчев архитектурно-строителен местно 

62 Къща на Димитър Желязков архитектурно-строителен ансамблово 

63 Къща на Златка Пумпалова архитектурно-строителен ансамблово 

64 Къща на Георги Вълчев архитектурно-строителен ансамблово 

65 Къща на Кирил Чоканов – свален архитектурно-строителен местно 

66 Къща на Атанас Чоканов архитектурно-строителен местно 

67 Къща на Пейо Пеев архитектурно-строителен местно 

68 Къща на Дико Балев архитектурно-строителен местно 

69 Параклис "Света Лефтера" /старата черква/ архитектурно-строителен местно 

70 Къща на Донка Темелкова архитектурно-строителен местно 

71 Каменен обор на Милка и Нети Кубарелови архитектурно-строителен местно 

72 Къща на Бошка Русинова архитектурно-строителен ансамблово 

73 Къща на Киро Касъров архитектурно-строителен ансамблово 

74 Къща на Балю Трепечов архитектурно-строителен ансамблово 

75 Къща на Иван Шумеров архитектурно-строителен ансамблово 

76 Къща на Тодора Балева архитектурно-строителен ансамблово 

77 Къща на Димитър Балтов архитектурно-строителен ансамблово 

78 Къща на Георги Георгиев архитектурно-строителен местно 

79 
Параклис "Свети Панталеймон" извън 

регулацията 
архитектурно-строителен местно 

80 Къща на Златка Тодорова архитектурно-строителен ансамблово 

81 Каменна плевня АПК архитектурно-строителен ансамблово 

82 Каменна плевня на фамилия Кубарелови архитектурно-строителен ансамблово 

83 Балювата къща исторически местно 

84 Църква "Свети Димитър" художествен национално 
Таблица I. 2. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Бръшлян. 

 

Локализация /местност и т.н./ Брой надгробни 

могили 

4 км от селото, м. Сечена кория 1 

4 км от селото, м. Гробът 3 

5 км от селото, м. Св. Илия 2 

4 км от селото, м. Белков гроб 1 

3 км от селото, м. Бичица 1 

4 км от селото, м. Рулево 2 
Таблица I. 3. Пространствено разположение на могилите в землището на село Бръшлян. 
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СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ  

На територията на село Звездец са разположени следните недвижими културни ценности с 

научна и културна стойност за обществото. 
 
№ по 

ред 

ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ 
Вид Категория 

1 Място на сражение през Септемврийското 

въстание от 1923г., центъра 

исторически местно 

2 Къща на Михаил Янков Карамихалев архитектурно-строителен  

3 Къща на Михаил Янков Карамихалев архитектурно-строителен  

4 Къща на Кирил Иванов Узунов архитектурно-строителен  

5 Къща на Никола Димитров архитектурно-строителен  

6 Къща на Панайот Градев  архитектурно-строителен  

7 Къща на н-ци на Атанас Стойчев Бракачов  архитектурно-строителен  

8 Къща на Иван Сурчов  архитектурно-строителен  

9 Къща на Петко Алиев   

10 Къща на Иван Джамбазов   

11 Къща на Станко Тодоров Челебиев  архитектурно-строителен  

12 Къща на Кирил Димитров Бахчеванов архитектурно-строителен  

13 Къща на Никола Недъов архитектурно-строителен  

14 Крепост "Махмудкойското кале", м."Петрова 

нива", 10 км южно, ПК от Античността и 

Средновековието 

археологически местно 

Таблица I. 4. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Звездец. 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

5 км от селото, м. Тумбите 5 

5 км от селото, м. Сурчев пазлак 5 

4 км от селото, м. Мелахрано 1 

2 км от селото, м. Турските ниви 1 

6 км от селото, м. Хасаново 2 

5 км от селото, м. Чешменски поляни 2 

6 км от селото, м. Бакаджик 2 

2 км от селото, м. Селски баир 1 

4 км от селото, м. Пиперка 1 

4 км от селото, м. Кушлево 1 

5 км от селото, м. Цървенилово 1 
Таблица I. 5. Пространствено разположение на могилите в землището на село Звездец. 

СЕЛО БЯЛА ВОДА 

№ по 

ред 

ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Крепост "Кундьовото кале", 5 км югоизточно 

ПК от Античността и Средновековието  

археологически местно 

2 Къща на н-ци на Недялко Жеков  архитектурно-строителен  

3 Къща на Петър Атанасов Куфтинков архитектурно-строителен  

4 Къща на Янко Георгиев Чифиндаров архитектурно-строителен  

5 Къща на Димитър Георгиев Карпичев архитектурно-строителен  

6 Къща на Стефан Димитров Кехайов архитектурно-строителен  

7 Къща на Димитър Райков Ципаров архитектурно-строителен  

8 Къща на Димитър Недялков Гайдов архитектурно-строителен  

9 Къща на н-ци на Злата Недялкова Тъпчева  архитектурно-строителен  

10 Къща на Димитър Тодоров Кехайов архитектурно-строителен  

11 Четири стари кладенци  архитектурно-строителен  

12 Къща на Георги Келешев архитектурно-строителен  
Таблица I. 6. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Бяла вода. 
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Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

5 км от селото, м. Марино селище 4 

7 км от селото, м. Чифлик 3 

5 км от селото, м. Сарджово 15 

4 км от селото, м. Св. Марина 10 

1 км от селото, м. Гимеджицка бара 8 

Колницки път на 1 км от селото 13 

1 км от селото, м. Магарето 10 

2 км от селото, м. Сена, вкл. Димов чифлик 10 

2 км от селото, м. Печерово бърдце 10 

3 км от селото, м. Ушурят 4 

4 км от селото, м. Босна - около лесничейството 2 

3 км от селото, м. Винарски път 5 

10 км от селото, м. Бяла река (Юртът) 5 
Таблица I. 7. Пространствено разположение на могилите в землището на село Бяла вода 

СЕЛО ВИЗИЦА 

№ по 

ред 
ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Църква "Св. Троица"  архитектурно-

строителен, художествен 

 

2 Къща на Димитър Ст. Заберски  архитектурно-строителен  
Таблица I. 8.. Пространствено разположение на могилите в землището на село Визица. 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

1 км от селото, м. Св. Илия 4 

5 км от селото 2 

4 км от селото, м. Каламарево 20 

5 км от селото, м. Илиева река 1 

5 км от селото, м. Пейчево бърдо 2 

2 км от селото, м. Боево бърдо 1 

5 км от селото, м. Св. Тодор 4 

1 км от селото, м. Св. Атанас 1 
Таблица I. 9. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Визица. 

СЕЛО ГРАМАТИКОВО 

№ по 

ред 

ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Паметник на загинали преображенци, до 

училището  

исторически  местно 

2 Жилищна сграда /Панчарова къща/ архитектурно-строителен  

3 Къща на Калоян Райков Костадинов архитектурно-строителен  

4 Къща на Борис Димов  

 

архитектурно-строителен  

5 Църква "Св.40 мъченици" архитектурно-строителен 

художествен 

 

Таблица I. 10. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Граматиково. 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

1 км от селото, м. Божечме 2 

2 км от селото 1 

4 км от селото, м. Бодуровци 1 

2 км от селото, Бучевски път 8 

4 км от селото, м. Мутюва кория 1 

1 км от селото, м. Ямата 1 
Таблица I. 11. Пространствено разположение на могилите в землището на село Граматиково 
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СЕЛО ЕВРЕНОЗОВО  

№ по 

ред 

ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Долмен, 400 м западно ПК от Античността и 

Средновековието  

археологически национално 

Таблица I. 12 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Евренозово. 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

2 км от селото, м. Бакърен 1 

3 км от селото, м. Бакърен 1 

3 км от селото, м. Церовата язма 1 

4 км от селото, м. Русенова къшла 1 

5 км от селото, м. Камберови къби 2 

6 км от селото, м. Лишовия баир 1 

8 км от селото, м. Стамболиев баир 1 

9 км от селото, м. Старата граница 3 

7 км от селото, м. Кюмюрджиколе 1 

4 км от селото, м. Иловицата 2 

2 км от селото, м. Леща баир 1 

2 км от селото, м. Арпалъците 1 

3 км от селото, м. Бакърджиева къшла 1 
Таблица I. 13. Пространствено разположение на могилите в землището на село Евренозово. 

СЕЛО ЗАБЕРНОВО  

№ по 

ред 
ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Историческа местност "Манастира", 

свързана с Парорийски средновековен 

манастир на Григорий Синаит  

исторически  

2 Крепост, м."Германиково", 5 км югоизточно 

ПК от Античността и Средновековието 

археологически местно 

3 Долмен, м."Тумбата", 1.5 км северозападно 

ПК от Античността и Средновековието   

археологически национално 

4 Долмен, м."Лъгът", 3 км, северозападно ПК 

от Античността и Средновековието  

археологически национално 

5 Църква "Свети Лука"  архитектурно-художествен местно 

6 Къща на Костадин Георгиев Райчев архитектурно-строителен  

7 Къща на Петко Николиев архитектурно-строителен  
Таблица I. 14. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Заберново. 

 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

3 км С от селото, м. Св. Костадин 5 

1,5 км Ю от селото, м. Тулпан 1 

1 км И от селото, м. Св. Дух 4 

3 км З от селото, м. Тумбата 4 

500 м С от селото, при ДВХУ 12 

4 км Ю от селото, м. Николчово 35 

3 км СЗ от селото, м. Викьово 30 

2 км С от селото, м. Юртет 4 

15 км С от селото, м. Еленски гробе и Дукова бара 800 

2 км И от селото, м. Мильов рът 5 
Таблица I. 15. Пространствено разположение на могилите в землището на село Заберново. 
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СЕЛО КАЛОВО 

№ по 

ред 

ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Долмен "Похлупени камени", м. "Средората", 

1 км северно ПК от Античността и 

Средновековието  

археологически национално 

2 Късноантично селище "Каловски юрт", 3 км 

източно, в едноименна местност  

археологически национално 

3 Надгробна могила, 3 км източно, върху 

възвишение, северно от м."Каловски юрт"  

археологически национално 

Таблица I. 16. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Калово. 

 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

8 км от селото, м. Св. Илия Калевски 1 

5 км от селото, м. Сараджово 1 

4 км от селото, м. Брестивча 1 

4 км от селото 1 

6 км от селото, м. Средората 1 

1 км от селото, м. Яново ниве 1 

2 км от селото, м. Голямата кория 3 

3 км от селото, м. Св. Пантелей 1 
Таблица I. 17. Пространствено разположение на могилите в землището на село Калово. 

СЕЛО СЛИВАРОВО  

№ по 

ред 
ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Къща на Тодор Пеев  архитектурно-строителен  

2 Къща на Русин Върбанов архитектурно-строителен  

3 Къща на Стоян Вълков Бреновски архитектурно-строителен  

4 Къща на Иван Георгиев Долапчиев  архитектурно-строителен  

5 Къща на Никола Върбанов архитектурно-строителен  

6 Къща на Михаил Москов Михайлов архитектурно-строителен  

7 Къща на Иван Христов Хрусулев архитектурно-строителен  

8 Къща на Лазар Лазаров архитектурно-строителен  

9 Къща на Костадин Проданов Костадинов архитектурно-строителен  

10 Къща на Тодор Томов Вълчев архитектурно-строителен  

11 Къща на Кирил Микьов архитектурно-строителен  

12 Къща на Вълчо Димитров Буковски архитектурно-строителен  

13 Къща на Йорго Вълчанов Манолов архитектурно-строителен  

14 Къща на Тодор Палменов Николов архитектурно-строителен  

15 Къща на Никола Костов Кошничаров архитектурно-строителен  

16 Къща на Стоян Вълканов /на н-ци на Дона 

Иванова Лазарова 

архитектурно-строителен  

17 Къща на Мавер Николов Ангелов архитектурно-строителен  

18 Къща на Тодор Димитров Буковски архитектурно-строителен  

19 Къща на Вълчан Георгиев Манолев архитектурно-строителен  

20 Къща на Петко Митрев Райков архитектурно-строителен  

21 Къща на Вълчо Иванов Ликудски архитектурно-строителен  
Таблица I. 18. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Сливарово. 
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СЕЛО СТОИЛОВО  

№ по 

ред 

ОБЕКТ                                                                                

/собственост, адрес, локализация/ Вид Категория 

1 Място на сражение, м. "Свети Илия", 2 км 

северно  

исторически за сведение 

2 Църква "Свети Илия"  художествен  

3 Къща на Стефан Тодоров Яков  архитектурно-строителен  

4 Къща на Митро Костов Николов архитектурно-строителен  

5 Къща на Тодор Андонов Христов архитектурно-строителен  

6 Къща на Митро Тодоров Фугеджиев архитектурно-строителен  

7 Къща на Матей Германов архитектурно-строителен  

8 Къща на Петко Георгиев Стефанов архитектурно-строителен  

9 Къща на Георги Стоянов Свинаров архитектурно-строителен  

10 Къща на Мара Иванова Ковачева архитектурно-строителен  

11 Къща на Георги Николов Папанчев архитектурно-строителен  

12 Къща на Яни Шумков архитектурно-строителен  

13 Къща на Янко Раев архитектурно-строителен  

14 Къща на Константин Янакиев Плачков архитектурно-строителен  

15 Къща на Петър Стоянов Маринчев архитектурно-строителен  

16 Къща на Злата Петрова Стойнова архитектурно-строителен  

17 Къща на Стамат Стоянов Щюров архитектурно-строителен  

18 Къща на Никола Г. Минев архитектурно-строителен  

19 Къща на Илия Стоянов Караибишев архитектурно-строителен  

20 Къща на Михаил Георгиев Иванов архитектурно-строителен  

21 Къща на поп Евтим архитектурно-строителен  

22 Тепавицата край пътя между с. Стоилово и гр. 

Малко Търново 

архитектурно-строителен  

23 Къща на Георгина Караибишева архитектурно-строителен  

24 Къща на Къдра Милева, анс. стари къщи архитектурно-строителен  

25 Старото училище архитектурно-строителен  

26 Воденици по река АП-дере /Меча река/ архитектурно-строителен  
Таблица I. 19. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на село Стоилово. 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

500 м И от селото, м. Св. Илия 2 

1 км С от селото, м. Св. Петър 2 

8 км И от селото, м. Попиново 2 

8 км И от селото, м. Острата чука 2 

4 км З от селото, м. Св. Георги 2 

5 км от селото, м. Коньовото 1 

6 км З от селото, м. Градището 1 
Таблица I. 20. Пространствено разположение на могилите в землището на село Стоилово. 

СЕЛО БЛИЗНАК 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

6 от селото, м. Бабуджанския баир 1 

6 от селото, м. Балабана 1 

м. Мечето кладенче 3 

м. Тъмните габъри 1 
Таблица I. 21.. Пространствено разположение на могилите в землището на село Близнак. 
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СЕЛО МЛАДЕЖКО 

Локализация /местност и т.н./ 
Брой надгробни 

могили 

4 км от селото, м. Алажака 2 

5 км от селото, при Ι пост 2 

6 км от селото, м. Милушево бърдце 2 

5 км от селото, м. Свинарски път 1 

5 км от селото, м. Тъмните габъри 1 
Таблица I. 22. Пространствено разположение на могилите в землището на село Младежко. 

Историческа местност „Петрова нива“ – Обявена със Заповед №2344/26.04.1971 г. 

на МГГП с площ 250 ха в землището на с. Стоилово. В тази местност е проведен конгрес 

на ВМРО през 1903 г. за обявяване на Преображенското въстание. Живописната околност 

е заобиколена с отвесни скали и урви към р. Велека, покрити с останки от 

средиземноморски маквиси с редки и защитени растения. 

Важни обекти на културната инфраструктура в общината са трите читалища в град  

Малко Търново – „Просвета 1914“ и в селата Звездец – „Гео Милев 1928“ и Граматиково 

„Просвета - 1927“, които са важни културни обекти, съхраняващи, развиващи и 

обогатяващи културния живот. Също така, те приобщават гражданите към ценностите на 

науката, изкуството и културата и съхранява духовния живот и местните традиции и 

културни обичаи. 

Само в този край се среща нестинарството, чиито корени се търсят в дионисиевите 

анестенерии, както и т.нар. “Бял кукер” – кукер без маска. И до днес във вътрешността са 

запазени характерният странджански говор и топонимия. 

Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от 

нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните 

традиции и културните обичаи са нематериалният ресурс, който може да задържи 

посетителите в града и да повиши атрактивността и качеството на културния 

туристически продукт. Основата на съвременните и динамично развиващи се структури са 

културните ценности, заложени в селищните характеристики. С времето те биват 

възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на града като 

културен център и формирането на културна туристическа индустрия.  

Интерпретацията на културното наследство днес е основополагащ елемент в 

устойчивото и балансирано териториално и социално-икономическо развитие. Културното 

наследство е фактор изграждащ позитивни партньорства между местните общности и 

бизнеса. Процесите на урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните 

дейности, носещи идентичността на региона /културното и природно наследство, 

историческата памет/ и социално-икономически дейности в новите урбанизираните 

територии. Водеща роля в съхраняването, опазването и адаптирането на културното 

наследство днес имат хората. Заедно с него те са носители на историческата памет и 

древни традиции. Представянето на културното наследство като дейност, интегрирана в 

градската структура придава ново значение и го представя като ресурс за социално-

икономическо развитие. На културното наследство днес се гледа като на материален и 

духовен ресурс, който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на 

вложените в него инвестиции. Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, 

която да представя културното наследството на националния и международния пазар, 

също така създаване на информационна система на културно-историческите ресурси и 

иновативни форми за популяризирането му. Дейностите, свързани с експлоатацията на 

културното наследство в туризма трябва да  бъдат обвързани с опазването и съхранението 

на културните ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме 

развитата културна индустрия като двигател на икономиката на дадена община и 

възможност за балансирано и устойчиво развитие. 
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II. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

По брутен вътрешен продукт Югоизточният район от ниво 2 се нарежда на трето 

място от шестте района в страната като през  2012г.  произвежда 5008 млн. лв. По БВП на 

човек от населението ЮИР /8374 лв/ч./ се нарежда на второ място в страната след 

Югозападния район от ниво 2, който произвежда 17171 лв/човек. Област Бургас е една от 

най-развитите в  икономическо отношение в района и страната като цяло. Към 2012 г. 

областта произвежда БВП на стойност 3854 млн. лв., което е най-високата стойност в 

района, но разпределено на човек от населението, областта произвежда по-малко от 

област Стара Загора  43% от на района /3854 млн. лв. /, като по този показател е на първо 

място, изпреварвайки област Стара Загора. БВП на човек от населението в област Бургас  

е 9277 лв.  

Световната икономическа криза оказва силно влияние върху икономическите 

показатели на всички нива на управление. В тази връзка БВП на област Бургас след 2008 

година показва лек спад до 2010 година, след което постепенно започва да нараства.  
 

 

Фигура II 1. Изменение на БВП за област Бургас за периода 2007-2012 г., Източник: НСИ 

Икономическият профил на областта показва преобладаващ дял на услугите и 

много слабо застъпено селско стопанство. Разпределението на брутната добавена 

стойност в областта е сходна с тази на национално ниво, като отбелязва единствено 5% 

по-висок дял на индустрията за сметка на услугите.  

 

Фигура II 2. Брутна добавена стойност по сектори за област Бургас за 2012г., Източник: НСИ 
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Икономическият профил на община Малко Търново определя силно участие на 

туризма и много слабо участие на селското стопанство и производството във формирането 

на приходите в общината. Икономиката на общината търпи редица трансформации в 

следствие периода на преход към пазарна икономика, които продължават и днес. 

Икономическите промени в общината оказват силно влияние и върху социалните процеси, 

включително демографските тенденции в общината.  

Преди 1989 година в община Малко Търново са много добре развити рудодобивът 

и дърводобивната и дървопреработваща промишленост.  

За последните  25 години рудодобивът е почти изцяло унищожен, в резултат на 

което се е увеличила чувствително безработицата и съответно емиграцията от общината. 

Дърводобивът и дървопреработващата промишленост все още играят важна роля за 

икономиката на община Малко Търново като привличат работници и извън пределите на 

общината.  

Туризмът се развива активно в последните години, като благодарение на 

реализирани редица проекти, е облагородена туристическа инфраструктура, предлагани 

туристически услуги и места за отдих. 

Произведената продукция в община Малко Търново през 2012 г. е на стойност 

6 824 хил. лв., което представлява едва 0.05% от произведената продукция в областта.  

Нетните приходи от продажби са на стойност 12301 хил. лв, като представляват 0.07% от 

тези в областта.  

 

Фигура II 3 Динамика на нетните приходи от продажби в община Малко Търново през периода 2007-2012 г. 

Въпреки икономическата криза, нетните приходи от продажби бележат плавен 

растеж, който е най-осезаем в периода 2011-2012 година, когато от 9335 хил. лв  се 

покачва със 32% . Нарастването със сравнение с 2007 г. е 60% 

2
 

Фигура II 4 Нетни приходи от продажби в община Малко Търново по дейности през 2012 година 

                                                 
2
 За част от икономическите дейности, данните са конфиденциални, по тази причина са представени 

единствено наличните данни. 
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Най-много нетни приходи от продажби в общината се получават от търговска 

дейност. Производството на електрическа и топлинна енергия е на второ място по нетни 

приходи от продажби, а на трето  е селското, горско и рибно стопанство.  

Броят на предприятията в общината е общо 133 на фона на 25546 в областта. Към 

2007 г.  броят на фирмите е едва 108, като е непостоянен през годините. По-голямата част 

от фирмите са микропредприятия до 9 заети, които макар и по-гъвкави за промените на 

пазара, са по-малко устойчиви.   

През 2012 г. в общината не функционират средни и големи предприятия,   

микропредприятията са най-много: 97%, а малките предприятия са само 4 на брой.  

Предходната година  микропредприятията в общината са общо 7 на брой.  

Инвестициите в Дълготрайни материални активи се определят до голяма степен от 

икономическото състояние на предприятията, техните потребности и възможностите за 

външно финансиране. Към 2012 година разходите за придобиване на дълготрайни 

материални активи са 7573 хил. лв. През последните години, движението на инвестициите 

в ДМА е следното:  

 

Фигура II 5 Разходи за придобиване на ДМА в община Малко Търново в периода 2008-2012 година, Източник: НСИ 

  Движението на разходите са придобиване на ДМА е силно динамично, като през 

2011 година, след която се покачват и нетните приходи от продажби, се наблюдава 

чувствителен ръст и инвестициите скачат 12 пъти спрямо предходната година и те 

достигат 22338 хил. лв. 406 хил.от тях са инвестирани в селското стопанство, а 524 – в 

търговията. Не е налична информация за разпределението на останалите инвестиции.  

  Чуждестранните преки инвестиции в общината са много малко – към 2008 г. те са 

147.4 хил. евро, което представлява едва 0.02% от тези в областта. Към 2010 г. ЧПИ не са 

регистрирани.  

  Икономическото развитие на общината е директно обвързано със стандарта на живот 

на населението.  Броят на наетите лица  по трудово или служебно правоотношение по 

икономически дейности в община Малко Търново към 2012 година е 626 души, като 165 

от тях за заети в селското стопанство, а 155 – в държавното управление (вкл. 

администрация, горско стопанство). В търговията  са заети едва 70 души, а в 

здравеопазването и социалните дейности -  67.  
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Фигура II 6 Средна брутна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по икономически 

дейности в община Малко Търново и област Бургас за 2012 г., Източник: НСИ 

  Средната брутна годишна заплата е най-висока в селското и горското стопанство - 

9755 към 2012 г. Важно е да се отбележи, че средната брутна годишна заплата в този 

сектор в Малко Търново е  с 21% по-висока от заплатата в област Бургас като цяло. 

Причината за това може да бъде по-доброто развитие на горското стопанство в общината.  

  Във всичко останали сектори, обаче, средната годишна работна заплата е много по-

ниска от средната за областта, като най-голяма е разликата в сектор Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.  

Първичен сектор 

Селско стопанство 

Земеделската земя на територията на община Малко Търново е 178560 дка, или 

едва 22,7% от територията на общината. Обработваемата площ, представлява 66% от нея, 

а поливни площи – няма.  

Условията за развитието на селското стопанство са по-благоприятни са развитие на 

животновъдството. Поради спецификите на релефа в общината, обработваемата земя е 

малко и не е с висока категория.  

Наличието на мери и пасища, както и екологично чистата среда и традициите на 

местното население способстват развитието на животновъдството. 

Животновъдството се развива предимно в малки лични стопанства. Това е една от 

причините за ограниченото използване на модерна земеделска техника в 

животновъдството.  

Отглеждат се крави, свине, овци, кози, птици. Проблем са ниските изкупни цени на 

продукцията, трудното намиране на пазари за реализиране на продукцията, както и 

липсата на местни преработващи предприятия, които да я обработват. Развитието на 
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животновъдството има потенциал, но има необходимост от модернизация. Има 

възможност за развитието на биопроизводство, което да повиши добавената стойност на 

продукцията и да намери нови пазари за реализация. 

 
Добивна промишленост 

В община Малко Търново има находища на инертни материали – на мрамор, габро, 

мраморизиран варовик, фелдшпат. Наличието на природните ресурси обуславя условията 

за развитието на добивната промишленост.  

Концесионер на находище за варовици „Малко Търново“ е „Бургас вар” ЕООД, 

част от “СМА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”, като срокът на концесията е 25 години, дадена е 

повторна концесия на същата фирма през 2007 г.. Площта на находището е 211 639 кв. м., 

а прогнозираният годишен добив е 28 000 тона варовици. Използва се открит способ за 

добив на суровината Произвежда се негасена вар. В предприятието работят над 20 души.  

Емблематичен за община Малко Търново е и добивът на мрамор. Кариерата за добив на 

скални блокове се намира в местността „Сушица“, проучвани са и кариерите 

„Шаренково”, „Катун”, „Сливарово” и „Изгрев”. След приватизацията, добивът и 

преработката на мрамор е поета от „Скални облицовки” АД. Към момента предприятието 

не работи.  

Имало е планове и са правени проучвания за използване на фелдшпатовата 

суровина за производство на фелдшпатови продукти и за износ, но към момента не се 

експлоатират.  

Добив на строителни материали /пясък и чакъл за строителни цели/ се извършва 

главно от руслото и заливните тераси на р. Велека от Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално строителство – Малко Търново”. Те се използват за 

направа на бетон в бетоновия възел в гр. Малко Търново.  

Добивната промишленост е играла важна роля за развитието на община Малко 

Търново  и за осигуряване на поминък от населението. След 90-те години, обаче е налице 

постепенна ликвидация на добива и производството, затваряне на предприятията, 

увеличаване на безработицата и промяна на икономическия профил и пазара на труда. 

 
Горско стопанство 

Площта на територията, предназначена за горското стопанство, е 591 874 дка, което 

представлява 75,5% от територията в общината.   

Горският фонд се стопанисва от следните Държавни горски стопанства: 

Държавно горско стопанство „Малко Търново”: Стопанството попада върху 

землището на Малко Търново и части от селата : Стоилово, Бръшлян, Звездец и 

Граматиково. Преобладаващите терени са с надморска височина до 450 метра от 

дървопроизводителната площ. Те преобладават наклонените и стръмни терени, заемащи 

49,1% и 40,6% от дървопроизводителната площ. 

99% от територията, която обхваща “Държавно горско стопанството - Звездец”, се 

намира в границите на общината. Общата площ на ТП „ДГС - Звездец” е 20 952 ха, от 

която 16 568 ха са държавни горски територии, 3450 ха – общински горски територии и 

934 ха са собственост на юридически и физически лица. Територията на стопанството има 

добре развита държавна и горскостопанска пътна мрежа, която създава благоприятни 

условия за добра организация на дейностите, мероприятията и опазването на горския фонд 

в района. През средата на стопанството минава шосето Бургас - Звездец - Малко Търново - 

Лозенград, което е част от международен път. От него при местността „Босна” се отделят 

два важни стратегически пътя - единият за селата Визица, Граматиково до гр. Царево и 

другия за с. Варовник, гр. Средец, гр.Елхово, Република Турция. Друг важен път е с. 
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Звездец - с. Евренозово - с. Близнак, който достига до с. Варовник и пътя за гр. Средец. 

Тези пътни артерии са основни и са единствената връзка с останалата част от областта и 

страната. През горските масиви е налице мрежа от шосета (общински пътища) и камионни 

горски пътища в сравнително добро състояние, като някои от тях могат да се ползват само 

при сухо време.
3
 

Държавно ловно стопанство „Граматиково“ има обща ловностопанска площ от 

31 038 ха, а площта на горската територия е  21 071 ха. На територията на ТП ДЛС 

„Граматиково" се намира горски разсадник-дендрариум на редки и екзотични растителни 

и дървесни видове.Част от територията на ДЛС „Граматиково" е включена и в Природен 

парк „Странджа", на територията на стопанството се намират и следните 

защитенитеритории - резерват „Тисовица" и защитената местност „Парория".
4
 

Горските ресурси в община представляват огромно богатство, което дава 

възможност за развитие на дърводобив и дървопреработване, както и за лов и развитие на 

ловен туризъм. Освен това се използва за събиране на билки, гъби и горски плодове, но  в 

ограничени размери, поради ограниченията, наложени от ПП „Странджа“ Горското 

стопанство осигурява препитание на голяма част от населението в общината и дори 

привлича работна ръка от съседни общини. Горските ресурси трябва да се използват 

устойчиво, за да запазят своето богатство и за бъдещите поколения.   

В общината съществуват редица предприятия за преработка на дървен материал, 

както и паркетна фабрика за производство на масивен паркет от странджански дъб в с. 

Граматиково.  

Преработваща промишленост 

Преработващата промишленост в общината е слабо развита. Към 2012 година в 

тази сфера функционират 8 предприятия, които генерират нетни приходи от продажби в 

размер на 458 хил. лв. за 2012 година. Заетите в сектора са едва 9 души. 

Предприятията в общината функционират в сферата на хранително-вкусовата 

промишленост. Те се занимават предимно производството на хляб, хлебни и сладкарски 

изделия. 

Една от фирмите, които работи в сферата на преработващата промишленост е 

Всестранна кооперация “Илия Бояджиев“, която се занимава с производство на 

сладкарски и хлебни изделия, на безалкохолни, и алкохолни напитки, производство, 

обработка и изкупуване на селскостопанска и друга продукция. Кооперацията стопанисва 

и осъществява дейността си чрез 27-те си търговски обекта – 14 в гр. М.Търново, 2 в 

с.Граматиково и по 1 в останалите 11 населени места. Тя разполага с хлебозавод и пекарна 

в гр. М.Търново и фурна в с. Граматиково.  

Друг обект на преработващата промишленост е ЕТ “РИЧИ – Румяна Атанасова”. 

Фирмата е локализирана в гр. Бургас, но на територията на гр. М.Търново е изградила 

обект – “Сладкарски цех за производство на сладкарски изделия – вафли, локум и др.”. 

Обектът разполага със собствена материална база в промишлената зона на града. 

В гр. Малко Търново функционира сдружение с нестопанска цел - бизнес център 

Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за 

създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на 

заетостта. Бизнес центърът предоставя технически и офис услуги, консултации, 

информационни услуги, съдейства за провеждане на специализирани курсове и програми 

за обучение, както и за организиране на обществени прояви (семинари, работни срещи, 

изложби) и др. Бизнес център – Малко Търново е създаден по Проект „Заетост чрез 

подкрепа на бизнеса” (JOBS), осъществен от Министерството на труда и социалната 

                                                 
3
  

4
 http://dlsgramatikovo.uidp-sliven.com/aboutdgs.php 
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политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), с цел подпомагане 

на микро- и малки предприятия и земеделски производители в райони с висока 

безработица. Реконструкцията на сградата по предназначение е финансирана по програма 

ФАР на ЕС по проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост 

SMAEP.
5
 

 
Третичен сектор 

Третичният сектор включва търговията, услугите и туризма. Търговската мрежа на 

територията на общината осигурява основните битови услуги - шивашки, дърводелски, 

бръснаро-фризьорски, ремонт на битова техника и др. съсредоточени главно в частния 

сектор, на територията на гр. Малко Търново и селата Граматиково и Звездец. 

Предприятията, които работят в сферата на хотелиерството и ресторантьорството 

са 144, като нетните приходи от продажби, които генерират са 292 хил. лв. за 2012 г. В 

сектора са заети 32-ма души.  

В община Малко Търново има съществува богато разнообразие на природни, 

археологически и архитектурни забележителности, които, в комбинация с красивата и 

частта природа, създават много добри условия за развитие на туризма. Богатството от 

туристически забележителности включва:  
 

Археологически забележителности 

Куполна гробница Пропада 

Намира се на 3 км северозападно от Малко Търново на върха на невисок хълм, даващ 

началото на некропол от 40 могили. Разкрита е през 1979 г. и представлява образец на 

тракийската архитектура. Близостта на некропола до Малко Търново позволява той да 

бъде лесно посещаван от туристи, които се организират от Туристическия информационен 

център към община Малко Търново. 
 
Тракийски некропол и гробници в м. Пропада.  

  

            Намира се на 3 км северозападно от Малко Търново, по склона на невисок хълм с 

около 40 надгробни могили. Представлява комплекс от гробни съоръжения от различни 

епохи и архитектурни решения: куполна гробница от ІV - ІІІ в. пр. Хр., гробница с основа, 

изсечена в естествена скала, двускатна гробница и цистови гробове (гробни камери, 

изградени от големи каменни плочи).  

            Куполната гробница добре разкрива устойчивостта на традицията в погребалната 

архитектура, близо половин хилядолетие след като са строени куполните гробници при 

Казанлък, Мезек, Стрелча и др. По своя тип и конструкция тя се приближава до 

споменатите гробници от V-ІV в. пр.н.е., но някои нейни елементи са безспорно 

наследство от тракийската мегалитна култура от ранножелязната епоха. Вертикалното 

укрепване на каменните блокове на гробната камера и покритието на дромоса предполагат 

една доста по-ранна строителна традиция, отколкото датировката по намерените в 

гробната камера археологически материали. 

          През 2001 г. от некропола са проучени два цистови гроба и са открити две 

гробнични съоръжения. Единият от цистовите гробове е използван от една фамилия и в 

него са погребани седем индивида. Вторият поднася истинска археологическа сензация - 

изграден е старателно от добре обработени мраморни блокове. Една от новооткритите 

                                                 
5
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гробници, по начина на изработването си, не намира паралел в Тракия - за изграждането 

на дромоса и част от стените на камерата, е използвана естествена скала, която е 

обработвана на място. 

         Близостта на некропола до Малко Търново позволява той да бъде лесно посещаван 

от туристи. 

 

Тракийски култов комплекс в м. Мишкова нива  
 
Разкрита е през 1981-83г. Намира се в м. Мишкова нива (Бъчварова колиба) на 

югоизточния склон на Голямото градище, на около 3 км югозападно от Малко Търново, 

непосредствено до държавната граница с Република Турция. Твърде близка е по тип до 

тази от м. Пропада, но е много по-голяма и внушителна. В непосредствена близост до 

гробницата се намират римска villa rustika (селска вила, имение) и некропол. Вилата 

служи за жилище на всички онези, които се грижат за храма и за занаятчийското 

производство. На най-високата точка на българска Странджа, вр. Голямо Градище (709 м. 

н.в.), намиращ се непосредствено до м.Мишкова нива, се намират останките на голяма 

тракийска крепост с кръгла форма.  

От Туристическия информационен център към община Малко Търново се организират 

маршрути до обектите в местността. През 1986 г. Тракийския култов комплекс е обявен за 

археологически паметник на културата с национално значение. 

 

Тракийско светилище Камъка 

 

Намира се на 10 км от Малко Търново в посока Царево, в м. Каменска бърчина. 

Представлява комплекс от интересни скални  образувания на редки за Странджа 

конгломератни скали, използван в древността от траките за светилище. Върху самата 

скала, на много светло и високо място са издълбани т. нар. “соларни кръгове”. От 

Туристическия информационен център към община Малко Търново се организират 

маршрути до обектите в местността. 

Археоастрономическите изследвания доказват, че 2 500 г. пр.Хр. на това място е 

наблюдаван изгрева на Бога Слънце в деня на лятното слънцестоене и са извършвани 

ритуали, важни за орфическата религиозно-философска система на древните траки. 

Освен с кръговете, мястото впечатлява с откриващата се гледка и причудливите форми на 

околните скали. Една от тях има форма на гъба, затова е наречена “Каменна гъба”. В 

основата й има тесен процеп, “провирало”, за който се вярва, че успешно промушилият се 

през него човек ще бъде здрав през цялата година. 

 
Римска гробница край Евренезово 

В голям могилен некропол в м. Бакърен извор в землището на с. Евренозово през 2003 

година е разкрита интересна сводеста гробница от римската епоха. На територията на 

България гробници с подобна архитектура са не повече от  пет-шест. Християнските 

некрополи, които се поддържат и днес край селата Стоилово, Звездец и др., са 

разположени изцяло всред множество надгробни тракийски могили. 
Намира се в границите на тракийския некропол, в който през 70-те години на ХХ век са 

документирани няколко долмена. Зиданата гробница е в могила с полуцилиндричен свод 

на камерата и представителна фасада. В близост до нея се намира долмен, датиран Х-ІХ в. 

пр.н.е. Двата паметника са разделени във времето с повече от едно хилядолетие. 
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Римски крепости 

Повече от 60 са тракийските крепости на територията на Странджа. Някои от тях са 

“Голямото кале” край с. Младежко, „Кладарско градище“ край с. Сливарово, 

„Махмутьово кале“ край м. Петрова нива, “Голямото градище” югозападно от М. Търново 

и др. Руини от крепост, с основи на църква в нея, се намират на около 8 км югоизточно от 

с. Звездец. 

 

Долмени 

 

На територията на Община Малко Търново има забележителна гъстота на мегалитни 

паметници – долмени, които са в сравнително запазено състояние. Намират се в 

Землищата на селата Заберново – 2, Калово – 2, Звездец – 2, Малко Търново – 1, 

Евренозово – 2. Могилните некрополи, които ги обграждат показват наличие на още 

неоткрити до сега. 

 

Архитектурни забележителности 

Странджанската архитектура 

В селата - Стоилово, Бръшлян, Визица, Бяла вода, Звездец,  Граматиково и град Малко 

Търново, дървените къщи са с пристенно огнище и попадат в средностранджанската 

типологична група. В Малко Търново все още се срещат дървени къщи, които говорят за 

далечното минало на странджанския край. Къщите на Васил Кърджев и Ирина Лютова 

илюстрират двуетажната къща  с характерна издължена планова схема и пристенно 

огнище. 
 
Къщите в Бръшлян 

През 1982 г. село Бръшлян е обявено за архитектурен резерват. Тук могат да се видят 

примери, които илюстрират типа на средностранджанската дървена къща. От приземните 

къщи интерес представлява къщата на Божка Русинова – типичен пример на 

двупространствената къща. Много от запазените бръшлянски къщи са двуетажни и са 

образци на разпространената в странджанския край двуетажна къща с каменно приземие и 

дървен етаж. В някои от къщите в един възел са свързани две огнища (ъглово и 

пристенно), в голямата стая. 
 
Балювата къща 

Архитектурен и исторически паметник. Построена е през XIX в. Планът на Балювата 

къща е типичен за странджанската жилищна архитектура. На 2 април 1903 г. къщата е 

обградена от турска войска. В сражението загиват войводата Пано Ангелов и четникът 

Никола Равашола. Днес там е поставена паметна плоча, отбелязваща трагичното 

историческо събитие. 
 
Къщите в Стоилово 

В селото е имало много дървени къщи, но днес са запазени само няколко. Две от тях - на 

Кера Стаматова и на Илия Карамбашев – показват типичното решение на приземната 

талпена къща. Характерен белег на стоиловската къща е появата на еркери. Интересен 

архитектурен паметник е къщата на Янаки Комунджоолу от началото на ХІХ в. Тя е една 
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от най - големите къщи, строени тогава в Странджанския край от майстор, дошъл 

специално от Цариград. 

За архитектурен паметник е обявена и църквата “Свети Илия”. Тук са едни от най–старите 

олтарни двери, които датират вероятно от ХVІІ в.  

 

Исторически забележителности 

Църква Успение Богородично 

Православният храм "Успение Богородично" в гр. Малко Търново е построен през 1830 г. 

В църквата сега се съхраняват повече от 150 икони, сред които има прекрасни образци на 

странджанската възрожденска школа. Една част от иконите датират от началото на ХIX в.  

- “Света Троица”, “Свети Йоан Кръстител”, “Свети Никола” и др.  
 
Църква Света Троица 

На 10 август 1931 год. се полага основния камък на настоящата енорийска църква “Света 

Троица”. Освещаването на строежа се извършва на 28 август 1931 год. През 2000 год. 

епископ Христо Пройков провъзгласява църквата “Света Троица” за място за юбилейно 

поклонение. На 25 май 2002 год., при визитата си в България, Папа Йоан Павел II 

коронясва иконата на Ченстоховската Света Богородица. Стотици поклонници от 

България и чужбина идват да се помолят в храма “Света Троица”, светилище на 

Малкотърновската Богородица, Покровителка на единството на християните. 
 
Църква Свети Димитър 

Църквата “Св. Димитър” в село Бръшлян е типичен представител на местната 

предвъзрожденска култова архитектура. Предполага се, че е строена през ХVІІ в. През 

1975 г. е обявена за художествен паметник на културата, а през 1982 г. за архитектурен 

паметник с национално значение. Има уникална камбана от първата половина на ХІХ в. В 

амвона на църквата е вграден жертвеник, посветен на Зевс-Дионис. 
 
Местност Петрова нива 

Историческа местност Петрова нива е обект от национално значение. Намира се в близост 

до с. Стоилово и на 20 км от гр. Малко Търново. Издигнатият в местността паметник на 

Преображенци е възхвала на смелостта, себеотрицанието и върховните усилия на 

българите по време на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. и на стремежа 

им за свобода. Уредена е също музейна експозиция, а в чест на 100-годишнината от 

въстанието е построен и осветен храм – костница “Св. Петка”. По инициатива на 

Централното ръководство на Съюза на тракийските културно-просветни дружества, през 

1953 г. на Петрова нива е поставена мраморна плоча в чест на 50-годишнината от 

въстанието с надпис, че тук ще бъде построен паметник. Тържественото откриване на 

мемориала става на 16 август 1958 г. и на него присъстват живи Преображенци от Малко 

Търново. Всяка година в местността се провежда Национален възпоменателен събор, 

организиран от община Малко Търново и Съюза на Тракийските дружества в България. 

Мемориалният комплекс в м. Петрова нива е включен в движението “Стоте национални 

туристически обекта”.  
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Природни забележителности 

Природата е най-голямото богатство на Малко Търново. Общината изцяло попада на 

територията на Природен парк “Странджа”. Пет резервата заемат 1/20-та част от площта 

й: най-старият български резерват “Силкосия” (1933 г.), “Витаново”, “Тисовица”, 

“Средока” и “Лопушна”, който е част от световната мрежа биосферни резервати “Човек и 

биосфера” на UNESCO. В зоната на резерватите се забраняват всякакви дейности, ето 

защо туристите могат да посетят обособените 11 защитени местности и 17 природни 

забележителности. 

 

Защитена местност Велека 

Намира се в землищата на селата Звездец, Бръшлян и Стоилово. Горските склонове са 

покрити с вековни девствени дъбови и букови гори. В тях намират  убежище много 

гнездещи птици – лешояд, скален орел, черен щъркел и много бозайници, включително 

видрата. 
 
Защитена местност Парория 

Разположена е между селата Заберново и Калово, във водосборите на Заберска река и 

Казански дол. Особен интерес в този район предизвиква легендата за средновековния 

манастир на Григорий Синаит, откъдето идва и наименованието “парорийски”. В 

защитената местност и около нея има множество параклиси. В карстовата част на 

Пазлаците има множество пещерни образувания. 
 
Братанова пещера 

Намира се на 9 км северозападно от Малко Търново в м. Трите дерета, землище на с. 

Бръшлян. Тя е най-голямата пещера в района на Странджа, частично проучена. В една от 

галериите й е открито монетно съкровище от ІV в. пр. Хр., съдържащо монети на Филип 

ІІ, Александър Македонски и Аполония. По-късно е открита и малка бронзова гривна със 

змии в краищата. 
 
Пещери и извори на р. Младежка 

В местността Калето, в землището на село Младежко, съществуват няколко пещери  и 

карстови извори. 
 
Местност Качул 

Намира се на 5 км от с. Граматиково и на 20 км от гр. Малко Търново. Районът се 

характеризира с изключително богатата флора и фауна и е подходящ за  туризъм и 

рекреация. Поречието на Велека предлага възможности за плажуване и риболов, а 

частните вили и ловната хижа на Държавната дивечовъдна станция Граматиково 

предоставят базите си за по-дълга почивка в района. 
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Местност Ковач 

Намира се на 5 км от с. Звездец и на 20 км от гр. Малко Търново. Красива местност с 

възможности за туризъм и рекреация. От двете страни на реката са изградени 

туристически бази, които предлагат удобства за по-продължителен престой.
6
 

Туризмът е една от основните перспективи за развитие на общината. През изминалия 

програмен период са предприето редица инициативи за неговото развитие:  

 Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива в община Малко 

Търново - заслони, пейки, сцена, кошчета, табели и др.; 

 Постоянна изложба на етнографското наследство и природните 

забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални 

компютърни технологии; 

 Младежки клуб "Приятели на Земята" - озеленителна акция; акция 

почистване на отпадъци; пешеходни преходи; конна езда; автобусна 

екскурзия; обучение в Рила. 

 Проект за местно развитие "Странджа"; 

 Изграждане на посетителски център в с.Граматиково; 

 
Туристическият информационен център в Малко Търново е успял да изгради добра 

организация за съдействие на туристите. По проект „Постоянна изложба на етнографското 

наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на 

аудио-визуални компютърни технологии“ са създадени 49 няколко-минутни клипове на 5 

езика, представящи различните забележителности на територията на общината. Клиповете 

са достъпни на киоски в сградата на ТИЦ, като са разделени по теми. Всеки, който желае 

да посети забележителност на територията на общината, може да се възползва от услугите 

на водач.  

 
В град Малко Търново се намира историческия музей „Проф. Александър Фол“. 

Експозицията му е разположена в четири къщи с типична възрожденска архитектура, 

паметници на културата. Обект на историческия музей в Малко Търново е и 

мемориалният национален паметник Петрова нива. Историческият музей в град Малко 

Търново е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 7-

мо място в него. 

 
В село Бръшлян посетителите могат да видят селскостопански музей на 

традиционното земеделеие, Църка „Св. Димитър“ от 17-ти век, етнографска къща-музей, 

много параклиси в околностите на селото и редки орхидеи в с. Гогово. В селото има 14 

къщи за настаняване, като повечето от тях са с 1-2 стаи за гости. Хотелски комплекс 

„Сърмашик“ разполага с  21 стаи. В близост до селото се намира аязмо с вода и лечебна 

кал.  

 
По данни на НСИ категоризираните средства за подслон на територията на 

общината за 2012 година са 3, като предлагат на туристите леглова база от 101 легла. 

Реализираните нощувки в тях за същата година са 27212, като трябва да се отбележи, че те 

нарастват с всяка изминала година – за сравнение през 2009 г. са били 8600. 

Пренощувалите лица са 1706, като едва 30 от тях са чуждестранни посетители. През 2009 

г. посетителите на общината са общо 176. 

                                                 
6
 Източник: http://malkotarnovo.yes.bg/bg/ 

 

http://malkotarnovo.yes.bg/bg/
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Места за настаняване:  

Места за настаняване  

 

Адрес  Бр. 

легла 

общо 

къща за гости "Билдникс" ** 

"Билдникс" ЕООД 

гр.Малко Търново 13 

къща за гости * “Белите къщи“ гр.Малко Търново,  

ул.”Георги Кирков”№16 
20 

къща за гости* 

"Стафидкови" ООД 

гр.Малко Търново,  

ул.”Георги Москов”№16 
15 

стая за гости *  

Стоян Георгиев Забиров 

гр.Малко Търново, 

ул.П.Евтимий”№13 
2 

стая за гости * 

Денка Димитрова Дикова 

гр. Малко Търново,  

ул.”България”№24 
3 

Къща за гости "Свети Никола"** 

"ТОП ИНВЕСТМЪНТ"ЕООД 

 гр. Малко Търново,  

ул."Дядо Благо" № 3 
20 

стаи за гости ** 

Костадин Георгиев Кючуков  

с. Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
7 

стаи за гости ** 

Костадин Янков Георгиев 

с. Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
4 

стаи за гости ** 

Росица Славова Василева 

с. Бръшлян, 

Община  Малко Търново 
2 

стаи за гости ** 

Ирина Ангелова Георгиева 

с. Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
2 

къща за гости- Веска Стаматова **  

Стамат Кузманов Стаматов 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
6 

стаи за гости ** 

 Дапчо Стойчев Бухлев 

с.Бръшлян,  

Община  Малко  Търново 
4 

стаи за гости **66 

Тонка Георгиева Филипова 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
4 

стаи за гости *83 

Марийка Георгиева Георгиева 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
4 

стаи за гости **54 

Начо Ганев Наков 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
5 

хотелски комплекс „Сърмашик” ** 

"Трансвагон Холдинг" АД 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
48 

къща за гости "Чайковите къщи"** 

"Ясен месец" ЕООД 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
16 

стаи за гости**167 

„Сърмашик“ ЕООД Калина Неделчева 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
6 

стая за гости*113 

Петко Дапчев  

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
2 

Стаи за гости* “Маргарита“ 

Атанас Цвятков 

с.Бръшлян,  

Община  Малко Търново 
6 

семеен хотел"Ковач" 

Странджа-тур 2003 ЕООД - Стоян Илиев 

м." Ковач" 

землище с. Бръшлян 
25 

Семеен хотел**"Рибарника" 

"ЕФ ЕН Консулт" ЕООД 

м."Катун",  

землище с. Бръшлян 
40 

къща за гости** 

"ЛЪЧ"ЕООД - София Димитрова 

с.Граматиково,  

Община Малко Търново 
20 

 

стаи за гости *** Мариана Стойчева с.Граматиково,  6 
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ул.”Тодор Каблешков” № 12 

 

пансион ** 

“Странджа тур СРД”ООД – Румен Дерменджиев 

м. Качул,  

землище с.Граматиково 
22 

стая за гости* Марина Тодорова м." Качул",  

землище с. Граматиково 
2 

къща за гости* 

"КТМУ"ЕООД - Тодор Тодоров 

с.Звездец,  

Община Малко Търново 
12 

стаи за гости ** 

Иван Стоянов Иванов 

с.Заберново,  

Община Малко Търново 
8 

Семеен хотел“Изворите“** 

„Гинс Турист“ ЕООД – Иван Станков Калудов 

с.Младежко,  

Община Малко Търново 
40 

Стаи за гости* Лилия Петкова гр.Малко Търново,  

ул.“Стамат Икономов“№ 7 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Николай Василев 

гр.Малко Търново, 

ул.“България“№45 

 

3 

Стаи за гости*в апартамент 

Димитър Тодоров 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.17 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Никола Стоянов 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.5 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Вълка Колева 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.25 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

„Криси-2014“ЕООД- Петко Петков 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.2 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Лазар Налбантов 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.4 
3 

Стаи за гости**в апартамент 

Желязка Капкова 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.4 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Руска Стоянова 

гр.Малко Търново,  

ул.“България“№42 
6 

Стаи за гости*в апартамент 

ЕТ “Кал-ди-Йордан Йорданов“ 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.16 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Георги Андреев 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.17 
4 

Стаи за гости*  

Дафинка Михайлова 

гр.Малко Търново,  

ул.“България“ №1 
5 

Стаи за гости*в апартамент 

Сашо Станков 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.4 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Киро Михов 

гр.Малко Търново,  

ул.“България“№45 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Жечка Дончева 

гр.Малко Търново,  

ул.”Георги Кирков” 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Ангел Стойчев 

гр.Малко Търново, 

ул.“Янко Карагяуров“№10 
4 

Стаи за гости* 

Мария Господинова 

гр.Малко Търново,  

ул.“Лазар Маджаров“ №3 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Гинка Недкова 

гр.Малко Търново,  

ул.”Цар Калоян”№3 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Мария Мунева 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.5 
5 

Стаи за гости*в апартамент 

Росица Добрева 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.7 
3 
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Стаи за гости*в апартамент 

Марин Николов 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.2 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Кети Стоянова 

гр.Малко Търново,  

ул.”Петко Напетов”№1 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Станка Крантева 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.1 
3 

 

Стаи за гости*в апартамент 

Тонка Кърджолова 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.7 
4 

стая за гости* 

„ВИП-РЕНТ-А-КАР“ ООД 

Женя Павлова 

Землище с.Граматиково, 

Местност „Малко Динковци“ 
9 

Стаи за гости*в апартамент 

Даниела Георгиева 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.19 
5 

Стаи за гости*в апартамент 

Стоян Градев 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.26 
6 

Стаи за гости*в апартамент 

Радка Айрянова 

гр.Малко Търново, 

ул.“Янко Карагяуров“№15 
4 

Стаи за гости*  

Станка Димова 

гр.Малко Търново, 

ул.“Осми март“ №1 
2 

Стаи за гости*в апартамент 

 Димитрина Харбалиева 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.6 
4 

стая за гости* Васил Райчев гр.Малко Търново,  

ул.“Илия Бояджиев“ №6 
3 

стая за гости* 

Тодорка Грудова 

гр.Малко Търново,  

ул.“Георги Кондолов“ №3 
4 

стая за гости* в апартамент  

Явор Митов 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.4 
4 

стая за гости* в апартамент  

Жасмина Веселичка 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.7 
4 

Стаи за гости* Зарко Дренаков гр.Малко Търново,  

ул.“Георги Кондолов“ №4 
4 

къща за гости* Станислав Губеров гр.Малко Търново,  

ул.“Черногорово“ №1 
20 

Стаи за гости* Димитър Генчев гр.Малко Търново,  

ул.“Паньо Ангелов“ №5 
3 

Стаи за гости* Дора Фъртунова гр.Малко Търново,  

ул.”Георги Кирков”,бл.2 
3 

стая за гости* в апартамент 

Магда Ончева 

гр.Малко Търново, 

ул.“Янко Карагяуров“бл.4 
3 

Стаи за гости* 

Дамянка Кабова 

гр.Малко Търново,  

ул.“Велека“ №2 
4 

стая за гости* в апартамент 

Зорница Трендафилова 

гр.Малко Търново, 

ул.“Янко Карагяуров“бл.4 
3 

стая за гости* в апартамент 

Мариана Николова 

гр.Малко Търново,  

ул.”Цар Калоян”№3 
2 

Стаи за гости*  

Румяна Иванова 

с.Граматиково,  

ул.“Христо Ботев“ №5 
6 

къща за гости** 

Николай Коюндерлиев 

гр.Малко Търново 

ул. „Ал. Стамболийски“ №27  
8 

стая за гости* в апартамент 

Иринка Петрова 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.26 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Петко Евтимов 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.2 
4 
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Стаи за гости*в апартамент 

Криси-2014“ЕООД-Петко Петков 

гр.Малко Търново, 

к/с“Изток“ бл.22 
4 

Стаи за гости* 

„ЕРКА“ ЕООД Калин Иванов 

гр.Малко Търново,  

ул.“Георги Бенковски“ №10 
6 

Къщи за гости №1 и №4** 

„Милка Чайкова“ ЕООД 

с.Бръшлян 

Община Малко Търново 
14 

Стаи за гости*в апартамент 

„Партнерс“ ООД- Недялка Баева 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.3 
4 

къща за гости**  

Мария Полименова 

гр.Малко Търново,  

ул.“Георги Попаянов“ №3 
10 

Стаи за гости*в апартамент 

Васко Тодоров 

гр.Малко Търново,  

ул.“България“№30 
3 

Стаи за гости*в апартамент 

Пенка Петрова 

гр.Малко Търново,  

ул.“България“№45 
3 

Стаи за гости* 

Петър Димитров 

гр.Малко Търново,  

ул.“Изгрев“ №17 
5 

Стаи за гости* 

Ирина Андреева 

гр.Малко Търново,  

ул.“Иван Вазов“ №8 
4 

Стаи за гости** 

Тодор Трепечов 

с.Бръшлян 

Община Малко Търново 
5 

Стаи за гости*в апартамент 

ЕТ“ДДК-Димитър Костов“ 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.5 
5 

Стаи за гости*в апартамент 

Тона Йовчева 

гр.Малко Търново, 

ул.“България“№45 
3 

Стаи за гости ** 

Петко Нанчев 

с.Граматиково 

кв.”Възраждане” № 1 
4 

Стаи за гости* 

ЕТ“Кал-ди-Йордан Йорданов“ 

гр.Малко Търново,  

ул.“Янко Маслинков“ №11 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Катя Богова 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.2 
4 

Стаи за гости** 

„Вилияна-Ви“ ЕООД 

с.Граматиково, 

ул.“Васил Левски“ №13 
7 

Стаи за гости**в апартамент 

Данчо Георгиев 

с.Граматиково, 

ул.“Петрова нива“бл.12 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Маринка Шиварова 

гр.Малко Търново,  

ул.“22 Октомври“ бл.2 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Димитрина Харбалиева 

гр.Малко Търново, 

ул.“България“№12 
2 

Стаи за гости* 

Златка Лапчева 

с.Граматиково, 

ул.“Стамат Икономов“ №1 
4 

Стаи за гости*в апартамент 

Теменужка Костова 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.5 
5 

Стаи за гости**в апартамент 

Кера Маджарова 

с.Звездец, 

ул.“Христо Ботев“ 
5 

Стаи за гости*в апартамент 

ЕТ“Калди 2015 – Христо Станев“ 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.3 
4 

Къщи за гости** А и Б  

ЕТ „Екотур Велека – Катя Дамянова“ 

с.Бръшлян 

Община Малко Търново 
12 

Стаи за гости*в апартамент 

Плумка Манолова 

гр.Малко Търново, 

к/с “Майор Вишняев“ бл.4 
4 

Туристическа база „Велека“ 

Община Малко Търново 

гр.Малко Търново 40 

Ловна резиденция –„Астея“ 

с.Граматиково 

с.Граматиково 40 
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Места за хранене и развлечения: 

 Фирма Населено място 

Кафене ЕТ ”Димекс-88” М. Търново 

Кафене ЕТ “Радостина 

Сабанджиева” 

М. Търново 

Кафе-аперитив ЕТ “Странджански рай - 

Арабаджиев” 

М. Търново 

Ресторант с българска кухня 

”Веселяци” 

ЕТ ”Шнел-Великов-

Пенчо Великов” 

М. Търново 

Кафе-аперитив ”Фаворит” ЕТ ”Фаворит-Дико 

Димитров” 

Граматиково 

Кафе-аперитив ”Маги” ЕТ ”Маги-Йордан 

Мирчев” 

М. Търново 

Кафе-сладкарница ЕТ ”Пони Градев” с. Звездец 

Кафе-еспресо “Диана” ЕТ ”Диана-92-Анна 

Димитрова” 

Граматиково 

Кафе-сладкарница ВК ”Илия Бояджиев” М. Търново 

Ресторант “Резвая” ВК ”Илия Бояджиев” М. Търново 

Бистро "Горска ягода" „Странджа Тур СРД“ 

ООД 

М. Търново 

Страноприемница “Ковач” ЕТ ”Стоян Илиев” м. Ковач 
общ.М.Търново 

Бирария ЕТ“Янаки Градев-СГВ“ М.Търново 

Кафене „Билдникс“ ЕООД М.Търново 

Бистро 

„Рибарника“ 

„ЕФ ЕН Консулт“ЕООД м.Катун 

общ.М.Търново 

Кафене „Стема-МТ“ ЕООД М.Търново 

Бирария 

„Св.Никола“ 

„Марабела трейд“ 

ЕООД 

М.Търново 

Коктейл-бар 

„Бакут“ 

„МТ ГРУП 25“ ООД М.Търново 

Ресторант 

„Изворите“ 

„Гинс Турист“ ЕООД с.Младежко 

общ.М.Търново 

Кафене „Гергани“ ЕООД с.Стоилово 

общ.М.Търново 

   

 
Въпреки напредъка, който община Малко Търново отбелязва по отношение 

развитието на туризма, е необходимо да се работи върху популяризирането на общината 

като дестинация и развитието на ресурсите, с които разполага. Един от проблемите, който 

съществува към момента е, че голяма част от посетителите не пренощуват на територията 

на общината. Близостта до Черноморието, където има голяма концентрация на туристи би 

могла да се използва за привличане на посетители. Близостта на гр. Бургас и добрата 

инфраструктура, свързваща двата града, дава възможност за привличане на туристи от град 

Бургас и околността. 
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III. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

III.1. Демографска характеристика на населението 

 

Човешкият капитал, с неговите количествени и качествени характеристики, е един 

от най-важните фактори за развитието на една административно-териториална единица. 

Съгласно Националната стратегия за демографско развитие на РБ 2006-2020, 

„демографското развитие на страната ни е национален и социален приоритет от огромно 

значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, 

целенасочена и последователна правителствена политика, както и обединение и 

координиране на действията на органите на властта, институциите и структурите на 

гражданското общество на централно, регионално и местно ниво.“  

Демографското състояние на територията на община Малко Търново е функция от 

действието на влияния на фактори, характерни за демографията на страната, на 

европейските страни като цяло, като и на спецификите на самата община. Те влияят на 

формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в качествено 

отношение.  

Броят на населението в община Малко Търново през 2013 г. е 3699 души. То 

представлява 0,9% от населението на област Бургас. Гъстотата на населението в общината 

е 4,8 души на кв. км, което е една от на-ниските стойности в страната. За сравнение, 

средното за областта е 53,5 души на кв. км, а средното за страната – 65.6 души на кв. км. 

Броят на населението през годините е променлив, но като цяло следва  тенденция на 

намаляване, характерна за цялата страна.  

 

Фигура III 1Динамика на броя на населението на община Малко Търново за периода 2002-2013 година, Източник: НСИ 

Намалението на населението за 11-годишния период 2002-2013 е 616 души или 2.8%, а в 

сравнение с 2001 година, когато населението наброява 4314 души, намалението е 14%. 

След 2009-2010 година се наблюдава леко нарастване, но като цяло тенденцията е към 

постепенен спад.   

Намаляването на населението е по-прогресивно в първата половина на 21 век, след това 

тенденцията за спад се запазва, но с по-умерени темпове.  

Пространственото разпределение на населението в населените места е следното:  
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Населено място Брой на населението към 2013 г. 

 община Малко Търново 3699 

с.Близнак 51 

с.Бръшлян 47 

с.Бяла вода 38 

с.Визица 63 

с.Граматиково 374 

с.Евренозово 36 

с.Заберново 102 

с.Звездец 525 

с.Калово 29 

гр.Малко Търново 2319 

с.Младежко 38 

с.Сливарово 11 

с.Стоилово 66 
Таблица III. 1 Брой на населението в община Малко Търново по населени места към 2013 г., Източник: НСИ 

В град Малко Търново Търново живее близо 63% от населението на общината. 

Останалите 12 населени места са села. По брой на населението, най-големите села са с. 

Звездец с 525 души и село Граматиково с 374. Най-малко население живее в село 

Сливарово – 11 души. Половата структура на населението показва лек превес на броя на 

жените, които съставляват 52% от населението в общината.  

 Направен е анализ н възрастовата структура и на движението на населението по 

населени места. Влияние върху половата структура на населението на общината оказват 

процесите, свързани с естественото движение на населението (раждаемост и смъртност), 

механичното движение на населението (емиграция и имиграция), продължителността на 

живот и други. 

 

с.Близнак 

През 1946 година броят на населението в селото е 838 души, като след това започва 

бързо да намалява. Към 2013 година населението на с. Близнак е 51 души, като е намаляло 

с 5-ма души в сравнение с 2002 година.  

 
Фигура III 2 Динамика на броя на населението в с. Близнак в периода 2002-2013, Източник: НСИ 

Динамиката на населението в 11 годишния период 2002-2013 година, не е голяма и 

не е постоянно намаляваща, както в много от селата в страната. Временният прираст през 

годините се дължи единствено на механичен прираст, тъй като в този период в селото не 

се е родило нито едно дете. Към 2006 година, съгласно статистиката, в селото са се 

заселили 13 души, а през 2011 година – 14. За периода 2002-2013 година механичният 

прираст в селото е +7 души, а естественият: -24. 
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Към 2013 година в селото живеят 33-ма мъже и 18 жени. Половата структура на 

населението не е типична за района и страната.  

 

Фигура III 3 Полово-възрастово разпределение на населението в с. Близнак за 2013 г., Източник: НСИ 

От графиката става видно, че в селото не живее население под двадесет години, има 9 

мъже на възраст под 40 години и една жена в тази възрастова група. Населението над 60 

години представлява 63% от общото.  
 

с. Бръшлян 

Населението в с. Бръшлян към 2013 година е 47 души. Към 1946 година в селото 

живеят 429 души. Динамиката на броя на населението за периода 2002-2013 година не е 

голяма като броят на населението през 2002 и 2013 е един и същ. Отново увеличаването на 

броя на населението в селото се определя единствено от механичния прираст, тъй като от 

2002 година насам в селото не е имало раждания.  

 

Фигура III 4 Динамика на броя на населението на село Бръшлян, община Малко Търново за период 2002-2013, Източник: 

НСИ 

Броят на населението под 40 години е един човек, като попада във възрастовия 

диапазон между 10-19 години.  

 

 
 
Фигура III 5 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Бръшлян за 2013 г., Източник: НСИ 
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Над 60 години е  85 %  от населението в селото.  

 

 

с.Бяла вода 
Населението на с. Бяла вода за 2013 година е 38 души. Към 2002 година в общината 

живеят общо 56 души, което означава, че за период от 11 години населението на селото е 

намаляло с 47.4 %. 

 

Фигура III 6 Динамика на броя на населението на село Бяла вода, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

Тенденцията на населението в селото показват почти постоянна тенденция на спад. 

Раждания за този период от време не са регистрирани. Естественият прираст на 

населението за този период е -26 души, а механичният - -4.  

 

Фигура III 7 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Бяла вода за 2013 г., Източник: НСИ 

Над 60 години е  84 %  от населението в селото.  

 

 

 

с. Визица 

Населението в с. Визица към 2013 година е 63-ма души.   
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Фигура III 8 Динамика на броя на населението на село Визица, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

Динамиката на броя на населението на с. Визица не отговаря на общата за 

общината тенденция. За периода 2002-2013 година населението в общината нараства с 4 

души, като през годините се наблюдава и покачване и намаляване на броя.  

Село Визица е  едно от малките села в общината, но то се отличава от останалите 

села с този статут, както по прираста на населението, така и по възрастовата му структура.  

 

Фигура III 9 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Визица за 2013 г., Източник: НСИ 

Прави впечатление, че за разлика от останалите села, в с. Визица има население от всички 

възрастови групи. Съгласно данни от НСИ преди 2010 година в селото няма население 

под 19 години. През 2006 и през 2010 г. в селото се заселват съответно 19 и 22 души. 

Раждания в селото за 11-годишния период не са регистрирани. Естественият прираст за 

периода 2002-2013 година е -43 души, а механичният - +48.  

Над 60 години е  36,5 %  от населението в селото. 
 
с. Граматиково 
Село Граматиково е най-голямото село в общината, като през 2013 година наброява 374 

души.  

 

Фигура III 10 Динамика на броя на населението на село Граматиково, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 
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Движението на населението е динамично като за периода 2002-2013 в селото живеят 46 

души по-малко – намалението е с 11%. Като цяло, тенденцията е за намаляване на 

населението, като за същия период естественият прираст е -157 души. Механичният 

прираст през годините е -36 души, като през годините се налюдават както положителни, 

така и отрицателни стойности. 

 

Фигура III 11 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Граматиково за 2013 г., Източник: НСИ 

За периода 2002-2013 година в селото са регистрирани 18 раждания.  

Населението над 60 годишна възраст в общината представлява близо 60% от общото.  

 

с.Евренозово 

Към 2013 година с. Евреназово има население 36 души.  

 

Фигура III 12 Динамика на броя на населението на село Евреназово, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

За 11-годишен период  броят на  населението намалява с 18 души или 33,3%.  

Тенденцията е за постоянен спад, като естественият прираст за същия период е -24, а 

механичният - -5. 

 

От графиката става ясно, че население във възрастовата група под 40 години няма, 

а в интервала 40-49 години, има само мъже. Възрастовата и половата структура в селото е 

силно нарушена. На възраст над 60 години се намира 75% от населението в селото.  

 

 

 

с.Заберново 
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Село Заберново е едно от големите села в общината, като по брой на населението 

се нарежда след с. Граматиково и с. Звездец. Броят на населението в селото към 2013 

година е 102-ма души, като в сравнение с 2002 се наблюдава намаление от 35% или общо 

56 души.  

 

Фигура III 13 Динамика на броя на населението на село Заберново, община Малко Търново за периода 2002-2013 г 

Динамиката на броя на населението бележи постоянен спад през годините. Село 

Заберново, обаче, е едно от селата с положителен механичен прираст, като за периода 

2002-2013 година, той е +29 души. Естественият прираст за периода е -65 души, като 

трябва да се отбележи, че с. Заберново е едно от трите села в общината, в която има 

регистрирани раждания – едно през 2007 и 1 през 2011.  

 

Фигура III 14 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Заберново за 2013 г. 

От графиката става ясно, че полово-възрастовата структура в селото е силно 

нарушена и се наблюдава силен превес на жените в селото, които са 4 пъти повече от 

мъжете. Под тридесетгодишна възраст са общо двама души. Над 60-годишна възраст е 

56.8% от населението в селото. 

 

с. Звездец 
 

Село Звездец е най-голямото село в общината и е единственото, в което с бележи 

постоянна тенденция на нарастване на населението. Към 2013 година броят на 

населението е 525 души, като те представляват 14,2% от населението на общината.  
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Фигура III 15 Динамика на броя на населението на село Звездец, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

За периода 2002-2013 година населението на селото е нараснало със 152 души или с 

40%.  И естественият и механичният прираст са положителни, като за периода 2002- 2013 

година са съответно 35 и 66 души. Важно е да се отбележи, че за 11-годишния период има 

регистрирани 120 раждания. Неизменно раждаемостта е обвързана с етническия състав на 

населението – 40% от населението в общината е от ромски произход. 
7
 

 

 

Фигура III 16 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Звездец за 2013 г., Източник: НСИ 

В село Звездец броят на жените има лек превес над този на мъжете, особено във 

възрастовата група от 0 до 9 години и над 60 години. Населението над 60 години в селото 

представлява 21% от общото.  

 

с. Калово 

Броят на населението към 2013 година в с.Калово е 29 души. 

  

                                                 
7
 Данни от преброяването към 2011 година, Източник: НСИ 
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Фигура III 17 Динамика на броя на населението на село Калово, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

За периода 2002-2013 година населението намалява с 18 души или с 38%. 

Тенденциите са за постоянен спад, с изключение 2006 г., когато се наблюдава лек прираст.  

Това се дължи на механичния прираст на населението, който през 2006 година е бил +8 

човека.  

За  периода 2002-2013 година естественият прираст на населението е отрицателен - 

-19 души, а механичният е положителен - +7 души.   

 

Фигура III 18 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Звездец за 2013 г., Източник: НСИ 

В село Калово не живее население под 50-годишна възраст. Броят на жените 

преобладава над броя на мъжете. 

Населението на възраст над 60 години представлява 83% от общото.  

 

с.Младежко 
Населението в с. Младежко е 38 души. Характерно за общината е, че броят на 

населението остана почти напроменен в периода 2002-2013 година. За сравнение, броят на 

населението към 2002г. е 35 души.  

 

Фигура III 19 Динамика на броя на населението на село Младежко, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

За периода естественият прираст на населението е -9 души, като раждания в 

периода не са регистрирани. В същото време, механичният прираст е положителен - +15 

души. 
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Фигура III 20 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Младежко за 2013 г., Източник: НСИ 

Прави впечатление, че мъжете в селото са повече от жените: мъжете са 25, жените 

са 15. В селото не живее население под 40 годишна възраст. Над 60 години е 76% от 

населението в общината.  

 

с.Сливарово 
 

Населеното място с най-малко население в общината е село Сливарово. Обитават 

го едва 11 души. Броят на населението е непроменен в периода 2002-2013 година.  

 

Фигура III 21 Динамика на броя на населението на село Сливарово, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

Естественият прираст на населението в селото е отрицателен: -2. Регистрирано е 

едно раждане през 2006 година. Отрицателен е и механичният прираст на населението: -1.  
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Фигура III 22 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Сливарово за 2013 г., Източник:НСИ 

В селото живеят 6 мъже и пет жени. Населението под 60 годишна възраст е един човек.  

 

с.Стоилово 
 

В село Стоилово живеят 66 човека. За периода 2002-2013 година населението се е 

стопило почти двойно- през 2002 година то е обитавано от 136 човека.   

 

Фигура III 23 Динамика на броя на населението на село Сливарово, община Малко Търново за периода 2002-2013 г., 

Източник: НСИ 

Тенденцията на намаляване на на населението е постоянна. Естественият прираст 

за единадесетгодишния период е отрицателен - -90 души, а механичният – положителен: 

+10. 

 

Фигура III 24 Полово-възрастова пирамида на населението в с. Стоилово за 2013 г. 

Възрастовата и половата структура на населението са силно нарушена. Над 60 

годишна възраст са 86% от населението в общината.  

 

Обобщеният анализ показва, че 12-те села в община Малко Търново се отличават с 

прогресивно намаляване на населението.  Полово-възрастовата структура е силно 
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нарушена, което влияе върху възпроизводствения потенциал на населението и е условие 

за задълбочаване на депопулационните процеси. Именно и поради тази причина 

ражданията са толкова малко, а естественият прираст – отрицателен.  

Коефициентът на раждаемост на селата в община Малко Търново за 2013 година е 

10.9 ‰, което е по-високо от средното за страната - 9.2‰. Раждаемостта в по-голямата 

част от селата е изключително ниска, а в 8 от тях не се е раждало нито едно дете в 

последните 11 години. Високият коефициент се дължи главно на с. Звездец, където е 

отчетен много висок коефициент на раждаемост – 24,8‰. 

Коефициентът на смъртност за същата година за 12-те села в община Малко 

Търново е 36.9‰. За същата година, за страната, този коефициент е 14,4‰.  

В резултат, коефициентът на естествен прираст в селата в община Малко Търново 

за 2012 г.  е -23.7‰, при средно за страната -5.5‰ и средно за областта -3.3‰.  

Броят на населението се запазва в с. Сливарово и с. Бръшлян. С най-голямо 

намаление се отличават с. Стоилово, Калово и Заберново. Прираст има в с.Звездец и 

с.Младежко. 

 

Населено 

място 

Прираст на 

населението 

към 2013 

г.спрямо 

2002 г. 

Абсолютен 

прираст на 

населението 

за периода 

2002-2013 г. 

% 

население 

над 60 

годишна 

възраст 

с.Близнак -9% -17 63% 

с.Бръшлян 0% 15 85% 

с.Бяла вода -32% -30 84% 

с.Визица -7% 5 36,5% 

с.Граматиково -11% -151 60% 

с.Евренозово -37% -29 75% 

с.Заберново -35,4% -36 56.8% 

с.Звездец +40,7% 101 21% 

с.Калово -38,2% -12 83% 

с.Младежко +8,5% 6 76% 

с.Сливарово 0 -3 91% 

с.Стоилово -51% -80 86% 

 

Таблица III. 2 Демографски характеристики на 12-те населени места в община Малко Търново извън гр. Малко 

Търново, Източник: НСИ 
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Абсолютният прираст на населението (разликата между естественият и механичния 

прираст) е положителен за 4 от селата в общината: Бръшлян, Визица, Звездец и Младежко. 

положителният абсолютен прираст се дължи изцяло на механичното движение на 

населението, с изключение на с. Звездец, което е единственото населено място в община 

Малко Търново с положителен естествен прираст.  

Възрастовата структура на населението се отличава с превес на населението над 60 

годишна възраст, като в 5 от населените места, то е над 80% от общото население. Най-

много младо население има в с. Звездец. Прогнозите са за задълбочаване на тези 

проблеми, а някои от селата са застрашени от обезлюдяване. 

Влияние върху половата структура на населението на общината оказват процесите, 

свързани с естественото движение на населението (раждаемост и смъртност), 

механичното движение на населението (емиграция и имиграция), продължителността на 

живот и други. Тенденцията в страната е преобладаването на жените над мъжете. Това се 

дължи предимно на по-високата смъртност и по-ниската  средна продължителност на 

живота при мъжете. В следствие на това се акумулират по-големи контингенти жени във 

високите възрастови групи. В община Малко Търново, обаче, много населени места 

правят изключение, като например селата Близнак, Визица, Младежко и най-вече 

Заберново.  

Механичният прираст за общината за 2013 г. е отрицателен - -4ма души, но за 2011 

г. е +94 души.  

Механичното движение на населението в селата в общината, като цяло е много 

активно. Миграциите са продиктувани от много фактори, но основната причина 

обикновено е търсене на препитание и по-добри условия за живот.  

Механичното движение на населението в селата в община Малко Търново е в 

голяма степен свързано с прииждането на работна сила в общината, която намира 

препитание предимно в горското стопанство. Това е причината механичният прираст в 

някои от селата да бъде положителен и да компенсира прогресивното намаляване на 

населението в следствие на отрицателния естествен прираст.  

Характерно за етническата структура в община Малко Търново е преобладаващият 

дял на българското население – 86% по данни на НСИ за 2011 г. За същата година 

ромското население в общината е 13% от общото. Турското населението се равнява едва 

на 1%. 

Етническата структура по населени места е следната: 

 

Фигура III 25Етническа структура на населението в община Малко Търново по населени места към 2011 г., Източник: 

НСИ8 

                                                 
8
 Тъй като част от данните за етническа принадлежност на населението са конфиденциални, направената 

справка включва единствено населените места, за които е била налична пълна информация.  
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Голям процент на ромско население има в големите села в общината – Граматиково 

и Звездец. Етническата принадлежност на населението има пряка връзка с неговата 

образователна структура. Образователната структура има значение за цялостното 

социално-икономическо развитие на общината като влияе и върху качеството на 

работната сила и наличните трудови ресурси в селата. За община Малко Търново тя е 

близка до характеристиките на страната и на областта. 

Образователната структура на общината показва, че 55% от населението няма 

завършено средно образование, като 33% са с основно образование. 

 

Фигура III 26 Образователна структура на населението в община Малко Търново към 2011 г., Източник: НСИ 

Населението с висше образование е 10%, в сравнение с 18% за област Бургас и 20% 

за страната.  

Проблем е големият дял на населението никога непосещавало училище и 

незавършило началното си образование (8%), което за общината е общо 297 души. В 

страната 6% от населението е с такъв образователен статус. Най-много население с 

незавършено начално образование или никога непосещавало училище има в селата 

Звездец и  Заберново. 

Демографската характеристика на населението в 12-те населени места извън гр. 

Малко Търново в община Малко Търново показва заплашителни темпове на застаряване 

на населението и вероятност за обезлюдяване на села. В редица от населените места 

раждаемост няма от години, не е налично и население в трудоспособна възраст. 

Възпроизводствените възможности на населението са силно ограничени. Същото важи и 

за трудовия потенциал. Всички тези демографски особености оказват силно влияние 

върху социално-икономическото развитие на общината като цяло. Малкият брой на 

населението в  голяма част от населените места представлява ограничител за усвояване на 

средства от ЕС.  

Механичният прираст на населението и заселването на население в трудоспособна възраст 

е добра възможност за смекчаване на негативните последици от отрицателния естествен 

прираст. 

Човешките ресурси са основата на устойчивото развитие на една административно-

териториална единица, затова е важно приоритизирането на демографските проблеми през 

следващия програмен период.  
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III.2. Заетост и Безработица 

III.2.1. Заетост 
 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени 

години, които са заети или безработни. Икономически активните лица в община Малко 

Търново за 2011 г. представляват 40.8% от населението, което поставя общината на 

последно място в област Бургас ( 53,8%) и свидетелства за ограничения трудов потенциал 

на общината. Населението в общината в трудпоспособна възраст е 48.8% от общото, което 

отново поставя на последно място общината и по този показател – средното за областта е 

63%.  

 

 

Фигура III 27 Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа активност и общини в 

област Бургас, 2011 г., Източник: Справочник Област Бургас 

 

Сред икономически неактивните лица с най-голям дял са пенсионерите, като по 

този показател общината заема първо място в областта с дял от 80.4%. Причината за тази 

статистика е силно застаряващото население на общината, която особено в селската и част 

се състои предимно от население в пенсионна възраст.От икономически активни лица 

преобладаващи са мъжете, а от икономически неактивните – жените.  
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Фигура III 28 Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече години по общини в област Бургас, 

2011 г., Източник: Справочник Област Бургас 

Коефициент на заетост представлява съотношението между броя на заетите лица и 

населението на същата възраст. За община Малко Търново към 2011 г. коефициентът на 

икономическа активност е един от най-високите в областта- 59%, а коефициентът на 

безработица – един от най-ниските – 14,1 %, сравнено със съответно 54% и 17.6% за 

областта. По коефициент на безработица общината притежава една от най-ниските 

стойности в областта, наред с община Бургас и Приморско.  

 

Фигура III 29 Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически неактивните лица по общини 

в област Бургас, 2011 г. 
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Общата картина показва, че въпреки малкия дял на икономически активно население и 

големия контингент на неактивно население в пенсионна възраст, заетостта в община 

Малко Търново е голяма. 

 
Фигура III 30 Разпределение на заетите по икономически дейности в община Малко Търново към 2012 г. 

По-голямата част от заетите работят в сферата на търговията, последвано от селското 

стопанство и туризма.  

III.2.2. Безработица 

Както вече споменахме, коефициентът на безработица в общината е една от най-

ниските в областта – 14.1%.  

Към 2011 г. в общината са регистрирани общо 137 безработни, от които 34 са на 

възраст под 29 години, а 59 са безработни през повече от една година.  

III.3. Образование  

Образователната структура в община Малко Търново се състои от две детски 

градини и едно училище. 

Детските градини в общината са следните: ОДЗ “Ю. Гагарин”, разположена в град 

Малко Търново и ЦДГ „Ален мак“ в с. Звездец. До 2008 г. е имало детско заведение и в с. 

Граматиково. Териториалното разположение на обектите е в най-големите населени 

места, което се обуславя от концентрацията на население в тях. 

Положителна тенденция е увеличаването броя на децата в детските градини спрямо 

2007 г. Броят на учителите през последните години варира в малки граници, но като цяло 

спрямо 2007 г. бележи спад.   

 
Показател 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Детски градини 

Детски градини (целодневни)- 

общо 

3 2 2 2 2 2 

Детски учители 9 6 8 8 6 6 

Деца  75 60 77 82 80 82 

Таблица III. 3 Брой детски градини, деца и учители в община Малко Търново за периода 2010/ 2011 – 

2012/2013г., Източник на данни: НСИ 
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Средният брой деца на един учител е сравнително нисък спрямо останалите 

общини в областта, което се дължи на невисокия брой деца в детските градини. 

 

Фигура III 31 Среден брой деца в детски градини на 1 учител в общините в област Бургас, 2012/2013г., 

Източник: НСИ 

На територията на община Малко Търново функционира едно Средно 

общообразователно училище – СОУ "Васил Левски" гр. Малко Търново.  

Както се вижда от Таблица III. 4, броят на учениците през последните години 

намалява, като това се очертава като постоянна тенденция. Спрямо 2007 година броят на 

учителите е със 7 по-малко.. Прави впечатление, че учениците от I - IV клас са най-голям 

брой и постепенно намаляват с преминаване в по-горни класове.  
Показател 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 Учебни институции 

Общообразователни училища 3 1 1 1 1 1 

Преподаватели 26 20 22 20 19 19 

Учащи - общо 338 278 275 251 249 241 

Начално образование (I - IV клас‚ 

ISCED - 1)  
   103 103 103 

Прогимназиално образование (V - VIII 

клас‚ ISCED - 2)  
   87 85 82 

Средно образование (IX-XIII клас‚ 

ISCED - 3) - общо 
   61 61 56 

Таблица III. 4 Образователна структура в община Малко Търново – училища, преподаватели, учащи за 

периода 2010/2011 – 2012/2013, Източник: НСИ 

От учебната 2006/2007 год. в СОУ "В.Левски" е разкрита професионална паралелка 

по специалността „Техник-лесовъд", специалност „Горско и ловно стопанство", в която се 

обучават ученици от Бургаския регион. Към училището има ученически стол. За 

пътуващите ученици от останалите населени места МОН е осигурило 3 нови училищни 

автобуса и няма проблем с извозването им до гр. Малко Търново. Поради засилените 

миграционни процеси и ниския брой ученици със Заповед №547 от 04.09.2008г. на МС на 
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Р България под №43 М.Търновската гимназия е определена за защитено училище. 

Училището е защитено, тъй е единствено в района на общината и най-близкото училище е 

на 70-80 км. В тази връзка училището ползва някои привилегии - допълнително 

финансиране, могат да съществуват паралелки под средния минимум и др. През 2004 е 

извършен ремонт на покрива на училището. През 2006г. е реализиран проект за 

повишаване на енергийната ефективност, в рамките на който е  подменена остарялата и 

амортизирана дограма с PVC дограма. В процес на изпълнение е проект „Аз и ти: Заедно 

можем повече - приеми ме такъв, какъвто съм“, който цели осигуряване и подпомагане 

образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в СОУ "Васил 

Левски". 

Единственото училище в общината задоволява нуждите на местното население. 

Осигуреният транспорт на ученици от селата е разрешил проблема с достъпността. През 

изминалите години общината е полагала мерки за подобряване на МТБ на 

образователната инфраструктура. Изпълнени са два проекта в тази насока. В процес на 

изпълнение е и проект за подпомагане интеграцията на ученици от етническите 

малцинства, което е сред основните проблеми в сектора. Необходимо е да се повиши 

мотивацията сред учениците от тези групи да посещават учебните занятия и да завършват 

училище. Образователните институции имат важно значение за интеграцията на 

малцинствените групи в обществения живот и това е важно да се взема предвид в работата 

на училищата. Друг важен момент е, че образователната инфраструктура играе важна роля 

на локализационен фактор и една от причините за миграциите по принцип, е търсенето на 

възможности за по-добро образование. Именно поради тази причина, качеството и 

достъпът до образование следва да се разглеждат като фактори от особено значение за 

бъдещото социално-икономическо развитие на общината. 

III.4. Здравеопазване 

До 2014г. в община Малко Търново функционира едно здравно заведение, 

предоставящо болнична помощ – “Специализирана болница за долекуване и 

продължително лечение - Иван Башев - Малко Търново” ЕООД.  
Показател 2010 2011 2012 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 

   легла 20 20 20 

   многопрофилни болници  - - - 

   легла  - - - 

   специализирани болници 1 1 1 

   легла 20 20 20 

Таблица III. 5 Лечебни заведение в община Малко Търново, Източник: НСИ 

Ремонт на болницата и извършван през 2000 г. по проект, финансиран от МТСП, в 

резултат на който са извършени строително – ремонтни дейности на два от етажите  и 

покрива на Общинската болница.  

През 2014 г. е завършено  изпълнението на проект за „Реконструкция, обновяване и 

оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД“ гр. Малко Търново, с цел преструктуриране 

в „Медицински център”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от 

държавния бюджет
9
. По проекта  е обособен Медицински център за специализирана 

извънболнична помощ и се обнови съществуващата материална база.  Закупена е 

                                                 
9
 Източник на информация: ИСУН (http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=72732) 
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високотехнологична апаратура: ехограф, ЕКГ, ехокардиограф, кардиомонитор, 

микроскоп, термостат, автоклав и др. 

Новият Медицински център ще подобри качеството на предоставяните здравни 

услуги, което е изключително важно предвид тенденцията на застаряване на населението 

в общината и необходимостта предоставяните здравни услуги да са в близост до 

възрастните хора от общината. 

 През същата година е учредено ново ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма: „ХОСПИС - КАЛИЦА БЕРБЕРОВА”. 

Хосписът е от т. нар. „трета група - по-особени" лечебни заведения, уредени в гл. V на 

Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Той е създаден да функционира като домашен 

стационар за следболнични грижи. Чрез основните си функции, хосписът подобрява 

общото състояние и качеството на живот на страдащия човек, осигурява 

спокойствие и комфорт, спестява време и неприсъщи ангажименти. Основната му цел 

е осъществяване и извършване на палиативни грижи за терминално болни пациенти;  

медицинско наблюдение; поддържащо лечение предписано от лекар; снабдяване на 

болните с медикаменти и пособия; персонални грижи, предвиждащи запазване на 

достойнството и независимостта на болния.  

В община Малко Търново функционира филиал на ЦСМП – Бургас. 

Общият брой на лекарите в общината е 4, от които 2 общопрактикуващи. Спрямо 

останалите общини в областта осигуреността с лекари е сравнително добра. 
 
 

 

Фигура III 32 Осигуреност с лекари на населението в общините в област Бургас към 31.12.2012г., 

Източник НСИ 
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От 2009г. броят на лекарите на територията на общината е намалял с 1, което 

съвпада с тенденцията на намаляване на населението, но води до затруднено 

обслужването на живущите в селата, поради незаетите лекарски практики. 

 
Показател 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Лекари - общо
 
 5 5 4 4 4 4 

в т.ч. Oбщопрактикуващи1 -- -- -- 2 2 2 

Лекари по дентална медицина -- -- -- 2 2 2 

Медицински специалисти по здравни 

грижи 

-- -- -- 10 11 11 

Таблица III. 6 Медицински кадри в община Малко Търново за периода 2007 – 2012г., Източник: НСИ 

Лекарите по дентална медицина също са 2. Тези показатели през последните три години 

са постоянни.  

Към структурата на здравеопазването попадат и детските ясли: 

Показател 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Детски ясли - общо 1 1 1 1 1 1 

   места 16 16 16 16 16 16 

Деца - общо 13 14 7 17 14 12 

Таблица III. 7 Детски ясли и деца в тях, 2007 – 2012г., Източник: НСИ 

В общината функционира 1 детска ясла, разположена в общинския център. 

Осигурените места в нея надхвърлят броя на децата. 

Броят на аптеките също е 1 – в гр. Малко Търново, което в известна степен 

затруднява осигуряването с медикаменти на възрастните хора от по-отдалечените общини.  

Предвид влошената демографска ситуация в района, проектите и интервенциите в 

здравния сектор са изключително важни. С отварянето на новия медицински център към 

болница „Иван Башев“ се очаква да се повиши качеството на здравното обслужване на 

територията на общината. Не трябва да се пренебрегват и  въпросите със здравното 

образование на малцинствените групи, като следва да се предвидят мерки в тази насока.  

III.5. Социални дейности
10

 

В община Малко Търново се предоставят  два вида социални услуги – в общността 

и в специализирани институции. 

Социалните услуги в специализираните институции включват „Дом за 

възрастни с психични разстройства”, разположен в с. Заберново. Капацитетът на дома 

е 60 места. Бенефициенти на услугата са хора с психични разстройства на възраст над 18 

години, които се настаняват в Дома след изчерпване на всички възможности за ползване  

на услуги в общността. Персоналът в дома включва 32 щатни бройки. През последните 10 

години, с цел подобряване условията в дома, са реализирани  два проекта: 

-  реконструкция на кухненски блок и трапезария (2008 – 2009 г.), финансиран от 

Социално инвестиционен фонд и 

- Ремонт, благоустрояване и оборудване на сгради и прилежащи пространства в 

ДВХПР с.Заберново (2009 – 2010 г.), финансиран по проект „Красива 

България“.  

. Все пак се необходими още мерки за подобряване състоянието на  МТБ на 

институцията. 

                                                 
10

 Източник на данни: Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Малко 

Търново; Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Малко Търново 2008 – 2013 г. 



60 

Предлаганите социални услуги в общността са следните: 

Домашен социален патронаж - социална услуга в общността, финансирана от 

общинския бюджет. ДСП предлага комплекс от дейности и услуги по домовете на лица 

над 60 – годишна възраст и хора с увреждания с определена 50% и над 50% намалена 

работоспособност. Капацитетът на ДСП е 65 места. Дейността се осъществява от  4 щатни 

бройки персонал и включва: доставка на храна в дома, услуги по подържане на лична 

хигиена и хигиена на дома, съдействие за преглед при лекар, закупуване на лекарства и 

стоки по желание на клиента, оказване съдействие за извършване на някой правно-

административни услуги, подаване на молби и заплащане на такси от различен характер.  

Клубовете на пенсионера  на територията на община Малко Търново са 3 – в гр. 

Малко Търново и селата Граматиково и Звездец. Основната им цел е създаване на  

социални контакти и взаимопомощ за възрастните хора, възможности за творчески и 

културни изяви, участие в разнообразни занимания и  мероприятия и др. 

Дневен  център за възрастни с увреждания гр. Малко Търново подпомага 

социалната интеграция и осъществява  медицинската и социална рехабилитация на 

възрастни хора с увреждания от общността и инвалиди с определена група инвалидност  и 

техните семейства. Капацитетът на дома е 45 места. Дневният център е изграден след 

реконструкция на бивша детска градина.  

Личен асистент - в общината са назначени 9  лични асистенти, които обслужват 

деца и лица в невъзможност за самообслужване. Услугата се изпълнява по Проект 

„Подкрепа за достоен живот”, схема на ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез която 

се обгрижват 15 потребители (хора с трайни увреждания с над 90 % нарушена 

трудоспособност). Чрез услугата „личен асистент” е  реализирана възможността най-

тежко болните хора в общината да получат  подкрепа за по-качествен и достоен живот, 

въпреки ограниченията на заболяванията и  невъзможността за самостоятелно 

обслужване. 

По ОПРЧР  през 2009 и 2010г. е реализиран проект за предоставена социалната 

услуга Домашен помощник,  чиято цел е осигуряване на качествена грижа в семейна 

среда, подкрепяне самостоятелността на потребителите със зачитане на личните 

предпочитания, създаване на условия за социално включване и намаляване на риска от 

зависимост от институционален вид грижи; Повишаване на квалификацията и 

професионалните умения на наетите лица и  осигуряване на заетост. 

С цел приемственост и гарантиране на обслужването на лица и деца, които ползва 

услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник”, финансирани по други национални и 

оперативни програми, през 2013 г. общината реализира Проект „Помощ в дома”. 

Предоставени бяха услуги в домашна среда за хора, които са в пълна или частична 

невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Потребителите - 52 

лица, се обгрижваха от 9 домашни санитари, 6 лични асистенти и 2 социални асистенти, 

работещи в  новосъздаденото „Звено за услуги в домашна среда”,  към Домашен социален 

патронаж - гр. Малко Търново. За осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта, 

са назначени 2 лица , които  и през 2015 г. продължават да работят към новосъздаденото 

„Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж - гр. Малко Търново. 

В контекста на постигнатите резултати по социалните проекти -  „Помощ в дома” и 

„Нови възможности за грижа”, Община Малко Търново разработи и  стартира 

изпълнението на нов проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-

2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.   

 Проекта предвижда прилагане на мулти-дисциплинарен подход за предоставяне 

на социални и здравни услуги, чрез разширяване дейността на Звено за услуги в домашна 

среда към Домашен социален патронаж в община Малко Търново, въвеждайки нов вид 

здравна услуга - здравна помощ и рехабилитация в дома. Отчитайки специфичните 
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потребности на хората в неравностойно положение, с цел задоволяване на комплексните 

потребности на хората с увреждания на територията на община Малко Търново, ще бъде 

използван метод на индивидуализиране на услугите. В подкрепа на работата на Звено за 

услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж ще бъде нает персонал на 

длъжностите: "личен асистент" и "домашен помощник" . Съобразно възможностите и 

специфичните потребности на потребителите ще бъдат назначени 11 лични асистента и 7 

домашни помощника. Ще бъдат въведени интегрирани специализирани здравни услуги, 

включващи медицинска помощ и рехабилитация за хора с увреждания. За целта, ще бъдат 

закупени мобилни апарати за ултразвукова и магнитотерапия за рехабилитация в домашни 

условия. Проекта предвижда предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на 

потребителите на услугите, и консултация и супервизия за наетия персонал. За 

осигуряване на подходяща, ефективна и отговаряща на нуждите на хората с увреждания 

социална инфраструктура, както и за подобряване на условията за работа на персонала 

предоставящ услугите, ще бъде извършен текущ ремонт на помещенията ползвани от 

Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. След извършването на 

ремонта ще бъде закупено и доставено обзавеждане и оборудване за стаите, необходимо 

за нормалното функциониране на Звеното и предоставяне на качествени здравни и 

социални услуги. 

Детска млечна кухня (ДМК) гр. Малко Търново е структура, която е на общинска 

издръжка. Разполага с една централна кухня, където се приготвя и раздава храната. 

Създадена е с цел да подобри и улесни храненето на кърмачетата и малките деца в град 

Малко Търново. Чрез прецизен подбор на продуктите и суровините, от които се приготвя 

храната, всеки ден се  приготвят и предлагат пасирани или не пасирани ястия, в 

зависимост  от възрастта на детето. 

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са 

основа за адекватното планиране на капацитета на социалните услуги и за избора на 

тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, както и за 

разработване на „смесени” услуги, съобразени и с нагласите и очакванията, както на 

различните участници в предоставянето на услугите – местна власт, териториални 

структури на АСП, граждански организации, доставчици, така и на настоящите и 

потенциалните ползватели – рискови групи и индивиди, за които са предназначени 

социалните услуги и мерки за социално включване. 

На територията на общината се предлагат разнообразни социални услуги в 

общността, но те не обхващат всички рискови групи. Следва да се доразвият предлаганите 

социални услуги с алтернативни съвместно с неправителствени организации вътре в 

институцията или в непосредствена близост до нея като форма на интеграция на 

настанените лица. Необходимо е да се предвидят и дейности за подобряване на 

материалната база и повишаване квалификацията и мотивацията на персонала и 

придобиване на нови знания и умения. 

III.6. Култура и спорт 

 

Култура  

 

Културата заема важно място в развитието на община Малко Търново и е сред основните 

потенциали на общината за привличане на туристи и осигуряване на по-високо качество 

на живот на местното население.  

Културните институции включват местните читалища (в гр. Малко Търново, с. 

Граматиково и с. Звездец) и Историческия музей  “Проф. Александър Фол“. 

Читалищата в община Малко Търново са три, както следва: 
 Читалище ”Просвета - 1914 ” – гр. Малко Търново; 
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 Читалище ”Гео Милев”, с. Звездец; 

 Читалище ”Просвета - 1927”, с. Граматиково. 

В тях функционират самодейни състави, школи и клубове по интереси - изворен 

фолклор, детско - юношески фолклорен състав, инструментален фолклорен състав, състав 

за стари градски песни, художествено слово, мандолинен състав, школа по изобразително 

изкуство и др. Читалищата участват в организирането на редици културни събития, 

значими общината и региона. 

Във всяко читалище функционира и библиотека, като най-голям е библиотечният 

фонд в читалището в гр. Малко Търново. 

В читалище „Просвета - 1914“ гр. Малко Търново в рамките на Проект 

”Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата” от 2003 г. функционира 

Интернет център. Извършени са ремонтни дейности на зала в читалището, оборудвана с 5 

броя компютри, софтуерни програми и интернет достъп в услуга на гражданите. През 

2006 г. също са осъществени ремонтни дейности в читалището. 

Исторически музей Малко Търново е създаден през 1983 г.  включва 

експозиционна площ, разположена в четири странджански възрожденски къщи – 

паметници на културата, които са принадлежали на богатите търговски фамилии Дякови и 

Илиеви от края на ХІХ век.  От 2010г. като Етнографска къща-музей започва да 

функционира къщата на кап. Стамат Икономов – един от идеолозите на Преображенското 

възтание. Историческият музей включва няколко експозиции – Археология, Нова и най-

нова история, Историческа местност "Петрова нива", Етнография, Природа, 

Археологически обекти за посещения. В първата са подредени археологическите 

паметници, открити през последните десетилетия в обектите около и в града. По-голямата 

част от археологическите обекти са разкрити по времето на програма Странджа - Сакар, с 

ръководител проф. Александър Фол. Епиграфските паметници са подредени 

в лапидариум в двора на музея. В отделна експозиция е обособена иконна живопис с 

образци от странджански майстори. Специално място е отделено на новата история и 

Преображенското въстание, а в етнографската сбирка са събрани автентични предмети и 

облекла за източно - рупската етнографска област, към която се отнася Малкотърновският 

регион. В експозицията „Природа“ посетителите могат да използват телефонна кабина за 

„разговор“ с птиците. В експозицията „Нематериално културно наследство на Странджа" 

посетителите могат да се запознаят с обичаи като нестинарството, Белия кукер, 

странджанските параклиси и светци, които са на особена почит. Към Исторически музей 

Малко Търново функционира и килимарска работилница с демонстрационна. 
Исторически музей „Проф. Ал. Фол“ Малко Търново провежда традиционни 

културни и научни събития: 

1. Булгаро-турски летен университет „Странджа планина и нейната роля в преноса 

на цивилизации Изток-Запад“ – провежда се ежегодно, съвместно с различни 

висши учебни заведения, като целта е студентите да видят конкретни обекти от 

културно-историческото наследство в българската и турската част на Странджа 

планина и лекциите се провеждат на терен. 

2. Православно-краеведска експедиция – провежда се ежегодно с деца от средните 

училища, съвместно с Българска православна църква, учители и експерти от 

музея. Децата правят етнографски проучвания в селищата на Община Малко 

Търново, всичко проучено се издава в сборници „Жива Старина“. 

3. Стажантска програма предназначена за обучение и стаж в музейно дело, 

етнографски и теренни проучвания – провежда се ежегодно, резултати от нея са 

5 изложби, 3 научнопопулярни филма, научни доклади, участия в конференции, 

мултимедийни презентации и рекламни материали. 

Образователна програма за средните училища – тематични лекции и практики в 

областта на културно-историческото наследство на Странджа, курсове по килимарство, 
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доброволчески инициативи за почистване и социализиране на паметници, изработка на 

табели и др. дейности подходящи за деца. 
 

Културни събития 

Културната програма на община Малко Търново включва редица Международни, 

национални и регионални културни прояви, летни културни празници, исторически 

събития, странджански обичаи и събори и др. 

Културните събития се осъществяват съвместно между община Малко Търново и 

партньори в лицето на читалищата в общината, СОУ „Васил Левски”, Исторически музей 

“Проф. Александър Фол“, Местно кабелно радио, Дирекция на Природен парк 

„Странджа” и др. 

Една от най – типичните културни прояви е Международния пленер по живопис 

“Странджанска палитра“, в който се събират художници от страната и чужбина. 

Основната цел на пленера е да се популяризира природата на региона, архитектурно-

исторически забележителности, бит и духовност на странджанския край. По същото време 

в края на август се провеждат и пленер по скулптура.  

През втората половина на месец август се провеждат и „Летни културни празници“, 

включващи културни изяви в областта на фолклора, традиционната духовна култура на 

района, изложби, срещи с именити творчески личности. Празниците приключват с 

традиционния Църногоровски панаир. 

В община Малко Търново се честват много обреди и обичаи, типични за странджанския 

регион: 

- Куковден – обредът е с карнавален характер и се чества на „Сирни заговезни“; 

единствено тук той се проявява в най-старата си форма „Бял кукер“, когато 

кукерът се появява без маска, с открито лице; 

- Филек – също типичен само за Странджа, празнува се по време на 

великденските пости и включва пролетни игри, изпълнявани от момичета и 

момчета без музикален съпровод. В обичая могат да участват от всички 

възрастови групи.  

- Яньовден – провежда се в края на юни и е свързан с лековитата сила на билките 

и повратите в природата; 

- Пеперуда – този обичай е молитва за дъжд, когато времето се засуши през  юли 

или август месец; 

- В културния календар са включени и традиционните за страната коледуване, 

лазаруване, великденски празници и др. 

През изминалите планови периоди община Малко Търново е реализирала редица 

проекти в сферата на културата, които спомагат за развитието на културния туризъм и 

популяризирането на региона като туристическа дестинации. Богатият ресурс, с който 

разполага общината, в съчетание с действията от страна на общинската администрация и 

местната общност в тази насока следва да бъдат използват интегрирано, за да се постигне 

устойчивост и дълготраен ефект върху територията.  

 

Спорт 

Спортната инфраструктура в община Малко Търново се състои от спортен комплекс, 

включващ - стадион, съблекални и сервизни помещения към него, леко атлетическа писта, 

два тенис корта и допълнителна площадка със стена; зала за борба; фитнес - зала; картинг 

писта и спортната база на училището. Обектите са концентрирани в общинския център. 

Градският стадион е ремонтиран през 2002г. по проект по програма ФАР. 

С общината функционират два спортни клуба, както следва: 

 Спортен клуб „Странджа – Малко Търново” със секции по свободна борба, лека 

атлетика, футбол и тенис; 
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 Спортен клуб по шахмат. 

Спортните клубове развиват традиционните за общината спортове. За да функционират 

пълноценно е необходимо да се предвидят мерки за подобряване състоянието на 

съществуващата МТБ, както и доизграждане на нова, с което ще се обогатят 

възможностите за развитие на спортна дейност и ще се въвлекат повече хора да участват в 

спортния живот на общината.  

IV. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

IV.1. Пътна инфраструктура 

Пътната мрежа на община Малко Търново е с обща дължина от 222.7 км, разпределени в 

49.6% /110,6 км/ републикански пътища и 50.4% /112,1 км/ общинска пътна мрежа. 

 

Фигура IV. 1 Транспортна инфраструктура  в община Малко Търново, Източник: Схемите са разработени от екипа на 

„Географика“ ООД 

Дължината на първокласният път Е-87 на територията на общината възлиза на 39,8 км и 

свързва с. Звездец с гр. Малко Търново. Пътят се пресича от общинските пътища, водещи 

до: с. Младежко, с. Евренозово, с. Близнак, с. Бръшлен, с. Стоилово и м. Петрова нива. 

Второкласният път II-99 с дължина 30,7 км в общината свързва с. Граматиково с гр. 

Малко Търново, като се пресича с общинския път до с. Сливарово. 

 

Третокласните пътища са два: III-907 и III-908, с дължина на територията на 

общината съответно 25 км и 14 км. Път III-907 се свързва с общинските пътища, водещи 

до селата – Бяла вода, Калово, Заберново, като преминава и през с. Визица. 

 

№ 

по 

ред 

Път 

номер 
Наименование 

 

Дължина 

/км/ 

 

Състояние на пътя 

1 BGS 2090 
/I-9/ Звездец – Евренозово – 

Близнак - /III-908/ 

20.1 В по-голямата си част лошо; 

незадоволително състояние на 

асфалтовата настилка; наличие на 

участъци със стеснени пътни платна, 
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Таблица IV. 1. Списък на общински пътища – Малко Търново, Източник: Община Малко Търново 

Общинските пътища възлизат на обща дължина 112,1 км, като в по-голямата си 

част асфалтовата настилка е незадоволителна и със стеснени пътни платна, в нарушение с 

нормативните изисквания за техническите параметри. 

Към момента община Малко Търново е предвидила средства в бюджета за 2014 г., 

произтичащи от целевата държавна субсидия за ремонт на осем пътища от общинската 

транспортна мрежа. Реализирането на съответните подобрения по пътните участъци ще 

доведе неминуемо до подобряване на транспортната инфраструктура в района, а оттам и 

в нарушение с техническите 

параметри за съответния клас път. 

2 BGS 2091 
/ІІ-99, Царево – Малко 

Търново / - Граматиково  

1 Добро; спазени са изискванията на 

нормативните актове. 

3 BGS 2098 
/ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Заберново 

5.4 Задоволително; съществуват 

участъци с необходимост от 

подновяване на асфалтовата настилка 

4 BGS 3092 
/ІІ-99, Царево – Малко 

Търново / - Сливарово 

10 Лошо; липса на асфалтово покритие  

5 BGS 3093 
/І-9, м. Босна – Звездец / - 

Младежко 

7.3 Лошо; незадоволително състояние на 

асфалтовата настилка; наличие на 

участъци със стеснени пътни платна, 

в нарушение с техническите 

параметри за съответния клас път. 

6 BGS 3094 
/І-9, м. Босна – Звездец / - 

Бръшлян 

1.6 Лошо; незадоволително състояние на 

асфалтовата настилка; наличие на 

участъци със стеснени пътни платна, 

в нарушение с техническите 

параметри за съответния клас път. 

7 BGS 3095 
/І-9, м. Босна – Звездец / - 

Стоилово 

5 Задоволително; съществуват 

участъци с необходимост от 

подновяване на асфалтовата настилка 

8 BGS 3096 
/ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Бяла вода 

3 Лошо; незадоволително състояние на 

асфалтовата настилка; наличие на 

участъци със стеснени пътни платна, 

в нарушение с техническите 

параметри за съответния клас път. 

9 BGS 3097 
/ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Калово 

3.6 Задоволително; съществуват 

участъци с необходимост от 

подновяване на асфалтовата 

настилка; наличие на участъци със 

стеснени пътни платна, в нарушение с 

техническите параметри за 

съответния клас път. 

10 BGS 3099 
/І-9 / Звездец – м. Петрова 

нива 

12 Задоволително; наличие на участъци 

със стеснени пътни платна, в 

нарушение с техническите параметри 

за съответния клас път. 

11 BGS 3101 
/ІІ-99/ Малко Търново – м. 

Черногорово 

5 Черен път без асфалтова настилка. 

12 BGS 3102 
/І-9, Малко Търново – грн. Р. 

Турция/ - х. Малко Търново 

3 Лошо; незадоволително състояние на 

асфалтовата настилка 

13 BGS 3103 
/І-9, м. Босна – Звездец / - м. 

Ковач - /I-9/ 

3.1 Черен път без асфалтова настилка. 

 ОБЩА ДЪЛЖИНА:                                                                 112.1   
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до увеличаване на туристическия отрасъл, пощенските услуги, доставките на храна и 

продукти и др. 

 

№ 

по 

ред 

 

Обект 

Капиталови разходи по 

източници на 

Финансиране – целева 

субсидия на Република 

България /лв./ 

 

1 
Основен ремонт път І – 79612І-9 - с. Звездец - 

Евренозово - Близнак ІІІ-908 
31 222 

2 

Основен ремонт път ІV - 90095 ІІ - 99 - Царево-М. 

Търново – 

Сливарово 

50 831 

 

3 
основен ремонт път ІV - 98028 І-9 - м. Босна-Звездец 

– с. Младежко 

26 150 

 

4 
основен ремонт път ІV - 98704 ІІІ-907 - м. Босна-

Визица - Бяла вода 

29 109 

 

5 
основен ремонт път ІV - 98708 ІІІ - 907 - м. Босна-

Визица - Калово 

29 532 

 

6 
основен ремонт път І-9 ІV 98032 ІV-980 - с. Звездец - 

Малко Търново - с. Бръшлян 

81 173 

 

7 
основен ремонт път ІV 98712 ІІІ - 907 - м. Босна-

Визица - с. Заберново 

28 169 

 

8 
основен ремонт път І-9 ІV-98033 ІV-980 - с. Звездец - 

Малко Търново - с. Стоилово 

21 924 

 

Общо общинска пътна мрежа 
298 110 

 

      Таблица IV. 2 Капиталови разходи заложени в бюджета на община М. Търново за 2014 г.  Източник: Бюджет на 

община М. Търново за 2014г. 

 

 

Автотранспортно обслужване 

Обслужването на селищната мрежа се извършва от обществен автобусен 

транспорт. Междуселищните курсове се изпълняват от фирма „М-БУС“ ООД. Всеки ден 

има автобуси до град Бургас и обратно.  Поддържат се и следните маршрути, по които се 

движат автобуси няколко пъти седмично или месечно: 

-  гр. Малко Търново – с. Звездец –  с. Евренозово – с. Близнак – с. Евренозово –  с. 

Звездец – с. Младежко – гр. Бургас;   

- гр. Малко Търново – с. Граматиково – с. Визица – с. Заберново – с. Калово – с. Бяла вода 

– гр. Бургас;  

- гр. Малко Търново – с. Стоилово и обратно; 

- гр. Малко Търново – с. Бръшлян – гр. Бургас;  

- гр. Малко Търново – с. Визица – гр. М. Търново;  

Към момента връзките между селищата в община Малко Търново са 

незадоволителни. Поради намаляването на пътникопотока в общината, автобусните 

превози стават все по-нерентабилни и е възможно тяхното съкращаване, което би създало 

предпоставки за последващи проблеми.  
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Транспортна достъпност  

От Таблица IV. 3 по-долу е видно разстоянието между населените места и времевия 

изохрон /автомобилен/ за преодоляване на дистанцията. 

 

В тридесет минутния изохрон попадат населените места Звездец, Бръшлян, Бяла 

Вода, Малко Търново и Визица, които имат най-добрата транспортна достъпност в 

рамките на общината разположени по основните транспортни оси на развитие. От 31 до 37 

минутен изохрон попадат населените места Младежко, Граматиково, Близнак, Стоилово, 

Калово и Заберново. Най-трудно достъпното населено място е село Сливарово. Средното 

време за достъп до населените места е около 34 минути. 



68 

 

Таблица IV. 3. Анализ на транспортната достъпност на населените места в община Малко Търново. 
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  км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. км. мин. 

с. Звездец 21 20 13 15 8.8 9 16 17 31 28 41 37 8.1 10 33 32 - - 28 29 12 14 36 68 21 21 22 25 

с. Бръшлян 15 17 22 23 - - 25 25 40 36 38 34 17 19 42 40 8.8 11 37 37 20 22 30 65 15 17 26 29 

с. Бяла вода 37 36 23 30 25 26 - - 20 20 30 29 24 26 22 24 16 18 17 21 18 20 52 64 37 37 27 29 

гр. Малко 

Търново 
- - 34 33 15 17 37 34 33 28 24 21 29 28 42 38 21 20 43 40 33 31 16 51 10 13 28 30 

с. Визица 33 27 38 40 40 36 20 20 - - 10 10 39 36 8.6 11 31 28 10 13 33 30 49 76 42 37 29 30 

с. Евренозово 29 28 5.2 5 17 17 24 25 39 36 49 45 - - 41 41 8.1 9 36 36 20 22 44 76 29 29 28 31 

с. Младежко 33 31 25 25 20 21 18 20 33 31 43 40 20 20 34 35 12 12 30 32 - - 48 79 33 32 29 32 

с. Граматиково 24 21 48 49 38 34 30 29 10 10 - - 49 45 19 20 41 37 20 22 43 40 40 50 33 31 33 32 

с. Близнак 34 33 - - 22 22 23 26 38 38 48 47 5.2 5 40 41 13 14 35 38 25 26 49 81 34 33 31 34 

с. Стоилово 10 13 34 33 15 17 37 37 42 37 33 31 29 29 50 47 21 21 49 49 33 32 25 63 - - 32 34 

с. Калово 43 40 35 42 37 37 17 22 10 13 20 22 36 37 12 17 28 29 - - 30 32 59 89 49 49 31 36 

с. Заберново 42 38 40 45 42 41 22 25 8.6 11 19 20 41 41 - - 33 32 12 18 34 35 57 86 50 47 33 37 

с. Сливарово 16 51 49 81 30 65 52 64 49 76 40 50 44 76 57 86 36 68 59 89 48 79 - - 25 63 42 71 
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IV.2. Водоснабдителна мрежа за питейно – битови водоснабдяване и мрежа за 

отпадни води 

Община Малко Търново се водоснабдява изцяло от местни водоизточници. 

Водоснабдителните и канализационните системи на територията на общината се 

обслужват от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас, в частност 

Експлоатационен район „Малко Търново“.  

Водоснабдяването на селата Граматиково, Визица и Заберново се извършва чрез 

шахтови кладенци с общ експлоатационен дебит от 21 л/с. Каптирани извори и дренажи 

водоснабдяват останалите села в общината.  

Населено място Водоснабдител 

с. Заберново ШК-2–ХД-2 Заберново 

с. Младежко  Каптаж „Младежко“ 

с. Звездец Каптаж „Бакаджик“ 

с. Звездец Каптаж „Ковач“ 

с. Бръшлян Каптаж „Св. Пантелей“ 

с. Бръшлян Каптаж „Кобарелова воденица“ 

с. Близнак Каптаж „Близнак-1“ 

с. Близнак Каптаж „Близнак-2“ 

с. Граматиково ТК „Малево-Граматиково“ 

с. Граматиково ШК-1 

с. Граматиково ШК-2 

с. Граматиково КИ „Дикал-Граматиково“ 

с. Бяла вода КИ „Еленина дупка“ 

с. Сливарово Дренаж „Сливарево“ 

с. Сливарово КИ „Стария врис“ 
Таблица IV. 4. Водоснабдители в община Малко ТЪрново, Източник: Община Малко Търново 

Средното количество използвана питейна вода от населението в община Малко 

Търново за периода 2008-2012 г. е 109 л/ден. 

Община 

го
д

и
н

а 

Използвана вода по дейности  
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домакинстват

а средно на 

човек  

Отведени 

отпадъчни 

води във 

водни обекти 

(без 

преработени 

води от 

охлаждащи 

процеси) 

О
б

щ
о
 

С
ел

ск
о
 с

то
п

ан
ст

в
о
 

в
 т

.ч
. 

н
ап

о
я
в
ан

е 

И
н

д
у
ст

р
и

я
 

У
сл

у
ги

 

Д
о

м
ак

и
н

ст
в
а 

(п
и

те
й

н
а 

в
о
д

а 
о
т 

В
и

К
) 

хил. куб м/год. л/ден хил.куб.м/год. 

Малко Търново 2008 932 743 0 2 36 151 105 872 

Малко Търново 2009 931 732 0 2 31 166 118 879 

Малко Търново 2010 916 741 0 5 24 146 107 842 

Малко Търново 2011 641 465 0 5 25 146 105 585 

Малко Търново 2012 645 463 0 3 25 154 111 585 
Таблица IV. 5 . Общо използвана вода за община Малко Търново за периода 2008-2012, Източник: Община Малко 

Търново 
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Водопроводната мрежа в община Малко Търново е с висока степен на амортизация и 

голяма част от елементите на мрежата подлежат на подмяна. Поради намаляването на 

населението и пропорционалното съкращаване на разхода на вода, инвестициите по 

подмяната на водопроводната мрежа са все по-малки и се реализират все по-рядко. 

 

Населено място Състояние на водопроводната мрежа 

с. Заберново През 2004г. се реализира проект „Водоснабдяване с. 

Заберново“, с който е преодолян проблема с режима и 

недостига на вода. Вътрешната водопроводна мрежа – 

амортизирана, подлежи на смяна. Към април 2014 г. е 

одобрен проект по Програма развитие на селските райони -  

„Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция в  с. 

Заберново“ на стойност 1 881 812.00 лв. 

с. Евренозово През 2003г. се реализира проект „Водоснабдяване с. 

Евренозово“, с който е преодолян проблема с режима и 

недостига на вода. Вътрешната водопроводна мрежа – 

амортизирана, подлежи на смяна. 

с. Граматиково Необходима е подмяна на вътрешна водопроводна мрежа. 

Амортизиран тласкател подлежащ на смяна. 

с. Звездец Необходима е подмяна на вътрешна водопроводна мрежа. 

с. Стоилово Липсва изградена вътрешна водопроводна мрежа. 

Необходимо е изграждането й, поради факта, че при 

повишена консумация на вода директно от тласкателя, 

води до чести прекъсвания на водоподаването. 

с. Младежко Необходима е подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, 

изграждане на помпена станция и водоем. 

с. Калово Необходима е подмяна на вътрешна водопроводна мрежа. 

с. Визица Необходима е подмяна на вътрешна водопроводна мрежа. 

с. Бяла вода Необходима е подмяна на вътрешна водопроводна мрежа. 

с. Сливарово Вътрешната водопроводна мрежа – амортизирана, подлежи 

на смяна. Възложен е проект за питейно-битово 

водоснабдяване на с. Сливарово, чрез използване на 
Каптиран извор „Старият врис”. 

с. Бръшлян Липсва изградена вътрешна водопроводна мрежа. 

Таблица IV. 6. Състояние на водопроводната мрежа в община Малко Търново 

Проблем с водоснабдяването в общината е, че все още има села, които разчитат 

на собствени водоизточници, което същевременно довежда до недостиг на водни 

ресурси. Промишленото водоснабдяване не е развито и се извършва чрез потребление 

на питейна вода. 
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Фигура IV. 2 График на водните услуги за община Малко Търново за 2011 и 2012 г. в %, Източник: Община Малко 

Търново 

Канализационна мрежа в община Малко Търново е недостатъчно развита. 

Канализация се използва частично само в три села от общината: Граматиково /90% 

степен на изграденост/; Звездец /40% степен на изграденост/ и Бръшлян /40% степен на 

изграденост/. Формираните битово-отпадни води се пречистват чрез септична яма и 

отвеждат в съществуващо дере. Към момента е одобрен проект по Програма развитие 

на селските райони - „Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция в  с. Заберново“, като формираните 

битово-отпадъчни води ще се пречистват през Пречиствателната станция.  

През 2006 г. са реализирани следните проекти:  Проектиране на канализация с. 

Стоилово на стойност 14 000 лв. и Проектиране на канализация с. Бръшлян на стойност 

10 000 лв.  

В останалите селища се използват септични и попивни ями. Пречистването на 

битовите отпадни води напълно липсва. 
 

Общо  В градовете В селата 

Свързана с 

обществена 

канализация 

1174 872 302 

Свързана с изгребна 

яма 

37 15 22 

Свързана със 

септична яма или 

друго пречиствателно 

съоръжение 

83 12 71 

Свързана с попивна 

яма 

322 160 162 

Няма канализация 113 21 92 

Община Малко 

Търново 

1729 1080 649 

Фигура IV. Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране за община Малко Търново Източник: 

Национален статистически институт 



 

72 

IV.3. Електроснабдяване 

Електроснабдяването в община Малко Търново се извършва от EBH България 

Електроразпределение ЕАД – клон Бургас. Електропреносен район Бургас изпълнява 

електрозахранването като извършва пренос на ел. енергия от енергийна система с ел. 

проводи 110 кУ и трансформирането й на 20 кУ от подстанции 110/20 кУ – Пс „Малко 

Търново“ и Пс „Босна“. Пс „Босна“ е свързана с електропроводи 110 кУ с Пс: „Елхово“, 

„Победа“ – Бургас и „Приморско“. Също и захранва Пс „Малко Търново“ на 110 кУ, 

което прави Пс „Босна“ главна за региона. През територията на общината преминават 

пет електропровода 110 кУ, възлизащи на 27.5 км, като само електропровод 

„Младежко“ се намира изцяло в границите на община Малко Търново.  

Всички населени места са включени към електроразпределителната мрежа, като 

състоянието й в почти цялата си част е добро. Броят и капацитетът на изградените 

трафопостове успяват да покриват нуждите от потребление на електроенергия в 

региона. Поради обезлюдяването на района през последните няколко години и застоя в 

икономиката на страната, електрификационната система не е претърпяла значителни 

промени. 

На територията на общината извършват дейност четири Фотоволтаични 

електрически централи: 

 

Населено място Производител 

 

Количество ел. енергия 

в МВТЧ., произведена 

от ВЕИ за 2011г. 

Мощност / МВ/ 

с. Заберново ФтЕЦ "Заберново Солар" 

 

 

 

158.4 

с. Заберново ФтЕЦ "Христов стил - 

Заберново" 

 

 158.4 

гр. Малко 

Търново 

ФтЕЦ "Малко Търново" 

 

2 346.489 2.4 

с. Заберново ФтЕЦ "Ланд трейд - 

Заберново" 

 

86.691 0.990 

Таблица IV. 7Пространствено разпределение на фотоволтаичните електрически централи. 

Наложително е и внедряването на енергийно ефективни технологии във всички 

сгради публична и частна общинска собственост. Постигането на целта може да се 

постигне чрез реализация на проекти за съответните мерки. Поради високия брой на 

слънчевите дни на територията на общината, съществуват възможности да се 

предприемат мерки, насочени към използването на слънчевата енергия.  

IV.4. Комуникационни мрежи, далекосъобщения и пощи 

От дванадесет села в община Малко Търново пощенските станции работят само в 

две – с. Граматиково и с. Звездец. Автоматични телефонни централи има в пощенските 

станции и обслужват следните населени места: 

- АТЦ Малко Търново -  - с. Стоилово, с. Бръшлян и с. Сливарово; 

- АТЦ Звездец - с. Евренозово, с. Младежко, с. Близнак и с. Бяла вода; 

- АТЦ Граматиково - с. Визица, с. Калово и с. Заберново. 

Покритието на мобилните оператори в селата от общината не е пълно. Затруднения във 

връзките се получават от планинския район и граничната зона с Реп. Турция. В някои 
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крайни села като Сливарево, мобилните и стационарните телефонни контакти са почти 

неосъществими.  

Интернет достъпът и ефирната цифрова телевизия са значително ограничени, като има 

населени места, в които напълно липсват. 

 

№ по 

ред 
Населено място Степен на покритие 

1 с. Близнак Покритие между 30% и 90% 

2 с. Бръшлян Покритие по-малко от 10% 

3 с. Бяла вода Няма покритие 

4 с. Визица Няма покритие 

5 с. Граматиково Покритие между 30% и 90% 

6 с. Евренозово Няма покритие 

7 с. Заберново Покритие по-малко от 10% 

8 с. Звездец Покритие между 30% и 90% 

9 с. Калово Няма покритие 

10 с. Младежко Няма покритие 

11 с. Сливарово Няма покритие 

12 с. Стоилово Покритие между 30% и 90% 
Таблица IV. 8. Списък на населените места в Република България и съответното покритие с ефирна цифрова 

телевизия 

 

 общо в градовете в селата 

жилища живеещи 

лица 

жилища живеещи 

лица 

жилища живеещи 

лица 

Кабелна 

телевизия 
1013 2223 864 1966 149 257 

Сателитна 

антена 
269 666 35 111 234 555 

Компютър 319 929 295 860 24 69 

Достъп до 

интернет 
282 817 263 767 19 50 

Таблица IV. 9. Осигуреност на обитаваните жилища в община Малко Търново с кабелна 

телевизия, сателитна антена, компютър и достъп до интернет  

Източник: Национален статистически институт 

 

Данните от Таблица IV. 10. и Таблица IV. 11. показват слабо развитие на 

комуникациите в района и ясно представят нуждата от инвестиране и подобряване на 

пощенските услуги, съобщенията, мобилния и телевизионния сигнал. 
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V. СЕЛИЩНА МРЕЖА 

Територията на община Малко Търново се намира в Югоизточен район на 

планиране NUTS 2, част от административните граници на област Бургас NUTS 3. 

Според закона за административно-териториално устройство на Република България 

Община Малко Търново /площ – 783.700 км
2
/ е „четвърта“ категория община и в 

териториалната ѝ структура влизат 13 урбанизирани селищни структури – град Малко 

Търново и 12 села.  

В пространствената структура на общината се отличава социално-икономическия и 

културен център град Малко Търново. 

В националната категоризация на населените места град Малко Търново попада във 

„четвърта“ категория град, докато селата Граматиково и Звездец в „шеста“. Село 

Заберново попада в „седма“ категория, а останали 9 населени места са от „осма“ 

категория. 

 

 

№ 

 

ЕККАТЕ 

Наименование на 

административно-

териториалната единица 

 

Категория 

 

Площ / км
2
 

1 BGS12 Община Малко Търново, 

област Бургас 

4 783.700 

1 BGS12-07 кметство Звездец, общ. 

Малко Търново 

  

№ ЕККАТЕ Наименование на населеното 

място 

Категория  

1 46663 гр. Малко Търново, общ. 

Малко Търново, област 

Бургас 

4 137.687 

2 04412 с. Близнак, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 46.414 

3 06687 с. Бръшлян, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 57.498 

4 07627 с. Бяла вода, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 39.014 

5 11051 с. Визица, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 47.734 

6 17693 с. Граматиково, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

6 85.835 

7 27022 с. Евренозово, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 42.564 

8 30020 с. Заберново, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

7 35.959 

9 30483 с. Звездец, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

6 91.489 

10 35451 с. Калово, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 38.538 

11 48667 с. Младежко, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 28.796 

12 67307 с. Сливарово, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 83.490 

13 69328 с. Стоилово, общ. Малко 

Търново, област Бургас 

8 48.656 

Таблица V. 1. Категоризация на община Малко Търново и съставните ѝ населените места.Източник: Национален 

регистър на населените места, 2014 г. и Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. /обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 

г., неофициален раздел/ на МРРБ за категоризацията на населените места. 

http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=07.08.2014&level=4&hierarchy=5&sap=20000100
http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=07.08.2014&level=4&hierarchy=5&sap=20000100
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Фигура V. 1 Пространствено разпределение на населените места в териториалната структура на община Малко 

Търново. 

Средната гъстота на населението на страната е 65,6 д/км
2
, докато за община 

Малко Търново е 4,8 д/км
2
, което е значително по-ниско от това за страната. 

EKATTE Статистически 

зони 

Статистически 

райони  

Области  

Общини 

Площ - 

кв. км 

Гъстота на 

населението 

на кв. км 

Населени 

места - 

бр. 

Градове 

- бр. 

Села - 

бр. 

Кметства 

- бр. 

BG Общо за 

страната 

111001,9 65,6 5278 257 5021 2008 

BG3 Северна и 

Югоизточна 

България 

68330.4 54.1 3026 155 2871 1199 

BG34 Югоизточен 19798.7 53.9 681 41 640 302 

BGS Бургас 7748.1 53.5 255 20 235 116 

BGS01 Айтос 402.9 70.9 17 1 16 11 

BGS04 Бургас 512.2 413.0 14 2 12 9 

BGS08 Камено 354.9 28.9 13 1 12 6 

BGS09 Карнобат 806.1 30.8 31 1 30 8 

BGS12 Малко Търново 783.7 4.8 13 1 12 1 

BGS15 Несебър 420.4 56.2 14 3 11 7 

BGS17 Поморие 413.2 66.6 17 3 14 10 

BGS27 Приморско 272.0 22.3 6 2 4 4 

BGS18 Руен 689.9 41.7 42  - 42 36 

BGS21 Созопол 588.0 21.4 12 2 10 7 

BGS06 Средец 1149.9 13.0 33 1 32 2 

BGS23 Сунгурларе 824.3 14.8 30 1 29 13 

BGS13 Царево 530.4 17.8 13 2 11 2 

Таблица V. 2 Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2012 г., Източник: НСИ 
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Село Граматиково е най-източното разположено населено място в общината. 

Отстои на 25 км. от общинският център град Малко Търново. Разположено е на 

югоизточните склонове на Босна над долината на река Велека. На север се намират 

едни от най-представителните горски екосистеми, съхранили вековни дъбово-букови 

гори. Открити са множество исторически обекти от римската и византийска епоха - 

градища, калета, леярни пещи за медна руда и др. На територията на землището се 

намира един от най-интересните християнски манастири от времето на исихазма, 

построен в пещера - манастира Св. Троица в м. Малката котвена. 

Селищната структура на село Граматиково може да се определи като 

ортогонална с изградени улици под прав ъгъл и обособени квартални структури. 

Сградите са с предимно единично свободно застрояване /с ниска височина/ и дворно 

място. Гробищният парк е разположен в северозападната част. В централната част е 

обособен център заключен между църквата „Цвети 40 мъченици“, Читалище 

„Просвета“ и Начално училище „Свети Кирил и Методий“. До тях е разположена и 

сградата на кметството.  

Село Звездец е разположено в североизточната част на община на 25 км. от 

общинският център град Малко Търново. Старото му име „Гьоктепе“ идва от турското 

название на височината - Звезден връх. На югоизток от селото са защитените местности 

„Кривинизово” и „Велека”, с живописен каньон на река Велека между местност 

„Ковач“ и местност „Пèтрова“ нива. На 5 км южно от селото се намира защитена 

местност „Моряне”. В селото са разположени къщи обявени за архитектурно-

строителни недвижими културни ценности. Мегалитните паметници и тракийските 

надгробни могили в землището на селото  свидетелстват за неговото средищно място в 

древността, когато е кръстовище на важни търговски пътища между Факия и Василикò 

/дн. гр. Царево/, Ахтопол и Инеада /дн. в Република Турция/.  

Селищната структура на село Звездец може да се определи като ортогонална с 

изградени улици под прав ъгъл и обособени квартални структури. По главният път са 

разположени сгради, свободно застрояване /със средна височина/. В южната част на 

селото са разположени предимно единично свободно застрояване /с ниска височина/ и 

дворно място. Уличното и дворното озеленяване се слива с извънселищната 

ландшафтна растителност. Гробищният парк е разположен в югоизточната част като в 

непосредствена близост е разположена и църквата „Цвети Атанас“. В централната част 

е разположен и параклис. На север от селото е разположена бившата военна зона на 

Звездец, а в югозападната част военен полигон – Звездец. В източна посока е 

разположено и закритото разузнавателно военно поделение. 

Село Заберново е разположено в североизточната част на общината в близост 

до селата Калово и Визица. Отстоянието до общинския център е 44 км. Разположено е в 

подножието на билото Босна–Уграш. Открити са множество недвижими културни 

ценности – тракийски, римски и средновековни. В различни местности около селото 

има долмени. На 4 км югоизточно от Заберново е локализирана тракийска и 

ранновизантийска крепост, построена на завой на река Щремница, в съседство с 

Кокоровски дол. Крепостта е непристъпна от три страни. Открити са следи от 

металургична дейност. Подобна крепост е открита и в местността Рупите. На много 

места около селото има следи от стари манастири и параклиси. 

Селищната структура е разположена линеарно по основните пътища, като 

структурата може да се определи като фрактална със единично свободно застрояване и 

дворно място следващо особеностите на релефа. Уличното озеленяване се слива с 

извънселищната ландшафтна растителност. В обособената централна част на селото са 

разположени кула-камбанария и обекти на обслужването /магазин/. Гробищният парк е 
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разположен в източната част до главния път. В северната част по протежения на пътя са 

изградени нови сгради и фотоволтаична инсталация и централа. 

С. Близнак е разположено в най-северозападната част на общината в близост до 

селата Евренозово и Младежко. Намира в планински район, на територията 

на Природен парк „Странджа“. Селище на това място е съществувало от времето на 

бизийските тракийски царе, а по-късно и на римските императори. Характерни за 

околностите му са старите гори от благун, цер, източен бук и източен горун. Край 

реките и доловете се срещат отделни странджански дъбове. През 17 в. селото се е 

нарича Каравиран или Караеврен /в превод от турски означава „черен змей“/. 

Селищната структура на село Близнак може да се определи като ортогонална с 

изградени улици под прав ъгъл и обособени квартални структури. Сградите са с 

предимно единично свободно застрояване и дворно място. Уличното и дворното 

озеленяване се слива с извънселищната ландшафтна растителност. Гробищният парк е 

разположен в северозападната част на селото. На юг от урбанизираната територия е 

разположено Караевренското кале. 

С. Бръшлян е разположено в югозападната част на общината в близост до 

селата Звездец, Стоилово и град Малко Търново. Населеното място е „осма“ категория 

и заема площ от 57,498 км
2
. Село Бръшлян е архитектурен и исторически резерват от 

национално значение за развитието на туризма. В него са съхранени множество 

автентични къщи представители на странджанската архитектура от XVIII и XIX 

обявени за недвижими културни ценности. Селището датира от края на XVII и 

началото на XVIII век, като е изградено на това място поради благоприятните 

географски фактори – естествено защитено от ограждащите го височини и естествените 

водоизточници. Старото наименование на селото е „Сърмашик“ /в буквален превод 

бръшлян/. През XIX век селото се е развивало като скотовъден център. В околностите 

на селото има долмени, могилни некрополи и останки от антично селище. Мястото, на 

което в края на ХVІІ век е издигната църквата “Св. Димитър”, в древността е било 

тракийско светилище. 

С. Бяла вода е най-северно разположеното населено място. Намира се на 43 км. 

от Малко Търново. Селото е разположено в подножието на връх Босна, над един от 

притоците на р. Младежка. Преди 300-350 години селището било разположено на около 

4 км източно от сегашното. При изселването си хората развалили църквата и със същия 

материал направили храм на новото място – “Св. Пророк Илия”. 

Околностите на Бяла вода са обрасли с гъсти гори от източен бук, габър, благун 

и цер. Откритите археологически обекти свидетелстват, че селото е съществувало още 

в Античността – останки от антично селище в местност „Градището“, на юг от селото – 

тракийски могилен некропол, а на югоизток, в м. „Кунгьов гроб“, върху висок рид над 

левия бряг на р. Младежка – тракийска и късноантична крепости. 

Селищната структура е разположена линеарно по главния път достигащ до  

селото, като структурата може да се определи като фрактална със единично свободно 

застрояване /с ниска височина/ и дворно място следващо особеностите на релефа. 

Уличното озеленяване се слива с извънселищната ландшафтна растителност. В 

обособената централна част е изграден православен храм „Свети пророк Илия“. 

Гробищният парк е разположен в южната част на селото. 

С. Визица е разположено в североизточната част на общината в близост до 

селата Калово и Заберново върху едно от най-слънчевите странджански била, известно 

под името Визичко бърдо. Североизточно от селото има голям масив странджански 

гори от източен горун и благун. Намиращите се в околностите на селото тракийски 

надгробни могили, некрополи, останки от антични крепости и следи от металургична 

дейност насочват към съществувало на това място тракийско селище. В самото име 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D1%8A%D0%B1)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8A%D0%B1
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Визица също се търси тракийски произход. Смята се, че първите жители на 

новооснованото селище са преселници от средновековната крепост Урдовиза. 

Селото е разположено на юг от преминаващия път-907, като селищната 

структура може да се характеризира като фрактална с единично свободно застрояване 

/с ниска височина/ и дворно място. Уличното озеленяване се слива с извънселищната 

ландшафтна растителност. Къщите са разположени дисперсно около обособената 

централната част на селото. В централната част са разположени Православен храм 

„Света Троица“, сградата на бившето кметство, сградата на бившето училище, пекарна, 

и обекти на общественото обслужване. На юг е разположен ловният дом и 

традиционното място за приготвяне на ракия. На север е разположен гробищният парк. 

С. Евренозово е разположено северозападната част на общината в близост до 

селата Близнак, Младежко и Звездец. Разположено е в северните части на Странджа, 

между Босненския и Звездецки рид, в горното течение на река Евренозовска. На 5 км от 

Евренозово се намира река Велека със стари крайречни гори от елша, ясен и върби и 

типичните за района колонии на лалугери. 

Селищната структура на селото е фрактална със единично свободно застрояване  /с 

ниска височина/ и дворно място. Къщите са разположени дисперсно около обособената 

централната част на селото, където функционира сграда на кметсвото. На север е 

разположен гробищният парк, а в западна посока са открити антично селище и могилен 

некропол  

С. Калово се намира в североизточната част на общината в близост до 

населените места Заберново и Визица. Разположено е на южните склонове на 

Босненското било, между ридовете Иринин чукар на запад и Уграш на изток, от селото 

се разкрива красива панорама към долината на река Младежка и централна Странджа. 

В селото има запазени стари дървени къщи, които му придават специфична 

възрожденска атмосфера. Счита се, че сегашното име идва от гръцкото „калóс“- 

“хубав”, което вероятно е свързано с красивите му околности. На изток от Калово се 

намира Защитена местност “Парория”. 

Селищната структура на селото е фрактална със единично свободно застрояване 

/с ниска височина/ и дворно място. Къщите са разположени дисперсно около 

обособената централната част на селото, където е изградена църква. 

С. Младежко е разположено в северозападната част на общината в близост до 

селата Близнак и Евренозово в една от най-живописните местности на Странджа, близо 

до изворите на р. Младежка. В селото са запазени къщи от т. нар.“шаронски“ стил, 

изграждани в началото на 20ти век. В района могат да се видят „Леярниците“ – пещери, 

които са обитавани през античността. В близост до селото са разположени останките на 

късно антична крепост „Голямото кале“. До забележителностите на селото се стига чрез 

мрежа от маркирани пътеки, част от действащи пешеходни и смесени маршрути. Край 

селото са изградени басейни, в които студената вода на карстов извор се използва от 

почитателите на нетрадиционната медицина за  лечение на болести на нервната система 

и сърдечносъдови заболявания. 

Селищната структура на селото е фрактална със единично свободно застрояване /с 

ниска височина/ и дворно място. Уличното озеленяване се слива с извънселищната 

ландшафтна растителност.  

С. Сливарово е най-югоизточно разположеното населено място в общината. 

Намира се на 12 км източно от главния път Малко Търново - Царево, на 17 км източно 

от град Малко Търново. Старото име на селото е Кладара – вероятно от странджанската 

дума “клада” - дебело старо дърво, което реката носи по течението си. В някоя теснина 

то се запречва между двата бряга и служи за мост. Село Сливарово е най-малкото 

населено място в общината. Южно от Сливарово се разкрива живописен пейзаж към 
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дълбоко врязаната долина на р. Резовска, в която се намира едно от малкото находища 

на растителния ендемит странджанско сапунче. Ливадите край селото са място за 

почивка и хранене на големи ята от щъркели при сезонната им миграция. 

Селищната структура на селото е фрактална със единично свободно застрояване /с 

ниска височина/ и дворно място. Уличното озеленяване се слива с извънселищната 

ландшафтна растителност. Къщите са разположени дисперсно около централната част 

на селото като   по-голямата част от тях са в южната част. 

С. Стоилово е централно разположено в териториалния обхват на общината, 

като най-близко разположени населени места до него са град Малко Търново и село 

Бръшлян.  

Разположено е на високо, огледно било, над долините на реките Мечи дол и 

Велека. От селото се откриват красиви панорами към Босненското било, с “кацналите” 

по склоновете  му  селца, към м. „Петрова нива“ с паметника на Преображенци, както и 

към вековните букови гори на резерват “Средока”, разположени на стръмния десен 

бряг на р. Мечи дол. Местност "Петрова нива"е исторически обект с национално 

значение, включен в списъка на стоте туристически обекта в България. Съхранен е 

кошничарският занаят, могат да се видят стари странджански къщи и запазен 

традиционен поминък. В местност "Докузак" се намира голям естествен водопад, който 

е природна забележителност.  Счита се, че Стоилово е едно от най-старите селища в 

Странджа. В Стоилово са запазени стари къщи, строени през ХVІІІ – ХІХ век, като най-

впечатляваща е била къщата на Янаки Коюнджоолу.  

Селищата структура на село Стоилово се характеризира с линеарно разположени къщи 

/свободно застрояване с дворно място/ по основните улични трасе, с обособен селищен 

център, в който е ситуирана църквата „Св. Илия.“ – недвижима културна ценност с 

художествена стойност. 

 

Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми 

 

Осигуряването на територията с действащи устройствени планове/схеми е 

необходимо условие за успешната реализация на Общинския план за развитие и 

бъдещият ИПГВ на град Малко Търново. Те трябва да осигурят плановата основа за 

бъдещите инвестиционни намерения/проекти и да се създадат необходимите 

устройствени планове и схеми. За постигането на тези цели е необходимо: 

 

 Общ устройствен план /ОУП/ на град Малко Търново и Подробни устройствени 

планове /ПУП/ на части от града с функционални схеми /зелена система, културно 

наследство, техническа инфраструктура/. ОУП на град Малко Търново, има за цел да 

създаде устройствена/планова основа и режими на територията, в които да се 

реализират инвестиционни намерения /проект/ включени в проекта на ИПГВР на град 

Малко Търново; 

 Общ устройствен план на община /ОУПО/ Малко Търново. Необходимо е 

изработване на общ устройствен план на цялата община, който има за цел да покаже 

основните връзки на населени места, функционално предназначение и устройствени 

режими на територията и в по–голяма степен изведе ролята на града в териториалния 

обхват на общината и региона; 

 Община Малко Търново няма разработена Концепция за пространствено 

развитие на общината. В контекста на ролята и въздействието на град Малко Търново 

върху съседно разположените прилежащи територии и населени места е необходимо да 

се вземат предвид спецификата и моделите на устройство на територията и 

стратегическите насоки за пространствено развитие, които трябва да бъдат заложени в 
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Концепцията, която изследва подробно функционално–йерархичната структура на 

мрежата от населени места и връзките със съседните общини, урбанистичните и 

транспортни оси, функционалните зони и обосновава значимостта и влиянието на града 

като основен център/полюс/ на растеж със засилени социално–икономически функции. 

Към настоящия момент плановата/градоустройствена основа се обезпечава от 

Териториалноустройствен план на община Малко Търново от 1978 г. и Планове за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ за всички населени места в общината. 

 

ТУП Община Малко Търново 1978 г. 

ПРЗ град Малко Търново 1986 г. 

ПРЗ село Стоилово 1987 г. 

ПРЗ село Визица 1982 г. 

ПРЗ село Заберново 1989 г. 

ПРЗ село Калово 1987 г. 

ПРЗ село Евренозово 1987 г. 

ПРЗ село Близнак   1985 г. 

ПРЗ село Бяла вода 1997 г. 

ПРЗ село Младежко 1982 г. 

ПРЗ село Бръшлян 1988 г. 

ПРЗ село Сливарово 1959 г. 

ПРЗ село Звездец 1963 г. 

ПРЗ Село Граматиково 1963 г. 
Таблица V. 3 Планова осигуреност на населените места в община Малко Търново. 

VI. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ  

VI.1. Качество на атмосферния въздух 

Опазване чистотата на атмосферния въздух е от изключителна важност, тъй като 

пряко влияе върху човешкото здраве. В тази връзка основните замърсители в 

атмосферния въздух вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са следните: азотен диоксид, серен 

диоксид, общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен, 

полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод. 

Следвайки Закона за опазване на околната среда, МОСВ е разработило Националната 

система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осигурява своевременна и 

достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, 

въздействащи върху нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за 

обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни 

въздействия. Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. 

определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в 

атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 

1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни 

въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива 

следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат 

превишавани. Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на 

устойчиво развитие и се извършва при условията и реда на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух. Отделно в общината се извършва наблюдение на екологичното 

състояние на горите чрез мрежата за мониторинг съгласно изискванията на 

Международната кооперативна програма за “Оценка и мониторинг на вредните 

вещества във въздуха върху горските екосистеми”. 
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В съответствие с изискванията на Наредба № 7 към Закона за чистотата на 

атмосферния въздух община Малко Търново се класифицира по чл.30 ал.1 т.4, като 

район, в който нивата на замърсяване не превишават долните оценъчни прагове и 

съответно не разполага със стационарен пункт за контрол на качеството на 

атмосферния въздух. Най-близкото място за контрол на КАВ е разположен в гр. Бургас, 

където се наблюдават промишлени замърсявания и интензивен автомобилен трафик. 

Поради изчерпване на запасите от полиметални руди и законови ограничения 

традиционният в миналото рудодобив е преустановен и съответно проблеми свързани 

със замърсяване качеството на атмосферния въздух в община Малко Търново не се 

наблюдават и въпреки, че в последните няколко години в района не са правени 

изследвания с мобилна станция, може да се заключи, че поради липсата на интензивни 

източници на замърсяване и наличието на горски територии, в общината няма 

превишения на пределно допустимите концентрации. В допълнение, районът е 

разположен в планинска, гориста територия, в която се намира природен парк 

„Странджа”. Основно действащо предприятие е „Бургас вар” ООД гр.Бургас – добив на 

варовик и производство на негасена вар. Значително влияние оказва и засиленият поток 

от товарни автомобили, минаващи през КПП Малко Търново. В тази връзка, в близост 

до по-големите пътни артерии се наблюдават локални замърсявания,  но като цяло 

качеството на атмосферния въздух в града и в прилежащите населени места се 

характеризира като много добро и не се окачват значителни промени през следващите 

няколко години. 

VI.2. Води 

Територията на община Малко Търново се пресича основно от две реки – Велека 

и Резовска, които попадат към Черноморския водосборен басейн. Управлението на 

водните ресурси на територията на община Малко Търново се осъществява съгласно 

българското законодателство и чл. 152, ал. 1 от Закона за водите и в съответствие с чл. 

3 от Рамковата директива за водите 2000/60/ЕК (РДВ), според които общината е под 

контрола на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район.  

VI.2.1. Реки и езера на територията на общината 

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. Дължината на р.Велека е 147 км, а водосборната 

площ на реката на българска територия е 994.8 км
2
. 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. Реката попада в района на т.нар. „забранена“ зона 

преди 1990г., поради което не се наблюдават значителни замърсявания в следствие на 

стопанско развитие.  

Резовска река, известна в Турция под името Паспалдереси, извира 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 й течение са образувани редица меандри. Долинните склонове на Резовска 
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река са обрасли с дъбови гори. Дължината й е 112 км със 738 км
2
 водосборна площ, от 

които 183.4 км
2
 в българска територия.  

За анализ на състоянието на водните тела се извършва мониторинг на водите. 

Съществуват няколко вида програми за мониторинг - контролен, оперативен и 

проучвателен. Съгласно чл.169, ал 2 от Закона за водите, Басейновите дирекции 

изработват и предлагат за утвърждаване програмите за мониторинг, като 

мониторинговите пунктове са определени след оценка на риска, натоварването, натиска 

и въздействието от антропогенна дейност върху водните тела. Изборът на показатели за 

анализ е извършен въз основа на определяне на вида и количеството на значителния 

натиск, който се изразява в концентрацията на наблюдаваните замърсители като 

емитери, които заустват в реките. При оценката на химичното състояние на 

повърхностните водни тела, са разглеждани т.нар. приоритетни вещества като са 

съпоставяни с определените стойности на стандартите за качество, въведени от 

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 

година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на 

политиката за водите, транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната 

среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.  

Рамковата Директива за водите (РДВ)
11

 въвежда нов подход в управлението на 

водите, като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи 

структурата и функционирането на водните екосистеми. За целите на анализа на 

антропогенното въздействие и натиск и определяне на състоянието на водите, съгласно 

РДВ, е приета т.нар. условна класификационна система за качеството на водите. 

Съгласно нея екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет 

класа: много добро, умерено, лошо и много лошо. На таблицата по-долу е представено 

актуалното състояние на водите на територията на община Малко Търново по данни на 

РИОСВ – Бургас. 

 

BG2VE00111MS002 – Велека при с. Бръшлян 

 

Показател 

02 БПК5 NH4-N NO2-N NO3-N Nобщ P-PO4 P-P 

общ 

Състояние Много 

добро 

Добро Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Добро 

BG2RE00855MS001 – р. Резовска при с. Сливарово 

 

Показател 

02 БПК5 NH4-N NO2-N NO3-N Nобщ P-PO4 P-P 

общ 

Състояние Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Много 

добро 

Добро 

Таблица VI. 1Aктуално състояние на водите на територията на община Малко Търново по данни на РИОСВ – 

Бургас. 

Според предоставените данни от проведения мониторинг на РИОСВ – Бургас, 

състоянието на водните тела в общината е много добро и не се наблюдават промени 

или влошаване в последните три години. По отношение на основните заплахи за 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20011216:EN:PDF  
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рибната фауна следва да се обърне внимание на конкретни обекти, които са били 

констатирани във връзка с изследване на ихтиофауната в района на р. Велека и 

Резовска, организирано от Българска Фондация Биоразнообразие
12

. Най-сериозно 

негативно влияние оказва бетонен бент тип преливник, разположен на р. Айдере (Мечи 

дол), с рибоход от лявата страна, с размери 80-100 м. дължина и 0,40 м. ширина и по-

малко от 5 % наклон. За съжаление към момента рибоходът е затрупан и не 

фунционира. В допълнение, основите на бента са подкопани и водата преминава 

основно под него и през едно разкритие от лявата му част, въпреки това се задържа 

разлика във водните нива от порядъка на три метра. Следователно наличната 

инфраструктура оказва негативно влияние върху рибните популации, тъй като 

височината на бента е непреодолима преграда за всички видове риби по всяко време на 

годината. Бентът разделя реката на две половини и тъй като рибохода понастоящем не 

функционира, това представлява значителна пречка за рибните популации. Може да се 

предполага, че първоначалното му предназначение е било предвидено за 

миннообогатителната фабрика Малко Търново, но тъй като тя в момента не 

функционира, бентът и рибоходът са разрушени и представляват пречка за рибните 

популации, следователно трябва да се предприемат мерки за неговото ремонтиране.  

По поречието на р. Велека и р. Резовска в района на Малко Търново не са установени 

други значителни пречки за ихтиофауната и тя се характеризира със стабилна 

структура без резки промени във видовия състав през годините на последното столетие. 

Основните замърсители на водите в общината са с битов характер от населените места 

без ПСОВ, липсва интензивно земеделие или промишленост, които да представляват 

значителни източници на замърсяване, което ясно личи и от проведения мониторинг от 

РИОСВ – Бургас, който отчита добро състояние на водите.  

В района на Малко Търново има отделно обособен водоносен хоризонт от 

подземни води. Налични са около 120 карстови извора, но едва 30 от тях са с дебит над 

1л./сек. По-големите от тях са Докузак, Големията врис, Махленски врис и Езерото, 

разположени югоизточно от града, извор Катун, разположен северно от с. Бръшлян, 

Бакъджишкият врис и др. Като цяло подземните води в общината са чисти, но в същото 

време са и силно уязвими от замърсяване.  

VI.2.2. Питейни води 

По данни на ВиК ЕАД гр. Бургас общата битова консумация на питейни води в 

община Малко Търново за 2011г. е 146922 м
3
/год., като съгласно изчисления на 

Регионалния генерален план на обособена територия на ВиК ЕАД, гр. Бургас
13

 се 

очаква към 2016г. цифрата да спадне и да достигне 134304 м
3
/год. Битовата консумация 

за 2011г. от своя страна се равнява на 107л/ж/д  и се очаква да спадне до 100 л/ж/д/ до 

2016г. Прогнозите за водопотреблението е изготвена въз основа на броя на населението 

и настоящото битово потребление за населените места.  

В община Малко Търново са каптирани следните извори: Езерото, Махленски 

врис, Пресвета, Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – Малко Търново са 

каптирани 3 бр. извори. Водите са пресни с типичен за района хидрокарбонатно-

калциев състав. По данни на Общинската програма за околна среда на община Малко 

Търново, селата Граматиково, Визица и Заберново са водоснабдени чрез шахтови 

кладенци, изградени в терасата на р. Велека с общ експлоатационен дебит 21л/с. 

Водоснабдяването на останалите селища се осъществява чрез каптажи на извори в 

околностите им и площни дренажи. За много от водите, особено тези от терасите на 
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 http://bbf.biodiversity.bg/files/doc/report_Veleka_Rezovska-short.pdf  
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 http://bsregion.org/uploads/files/es-fdrmp_burgas.pdf  

http://bbf.biodiversity.bg/files/doc/report_Veleka_Rezovska-short.pdf
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реките Велека и Младежка, е характерно високо съдържание на манган. Важно е да се 

отбележи, че съгласно Регионалния генерален план на обособена територия на ВиК 

ЕАД, гр. Бургас, община Малко Търново се характеризира с изключително нисък 

процент на вътрешни загуби по разпределителните мрежи – 17%, което е една 

положителна констатация.  

VI.2.3. Отпадни води 

Селищната канализационна система на община Малко Търново е без изградена 

ПСОВ и отпадъчните води към настоящият момент се заустват непречистени в сухи 

дерета от водосбора на р. Малкотърновска, приток на р. Велека. Реалният брой на 

жителите, които заустват води е около 2567. Голям проблем се явява факта, че 

относителният дял на домакинствата с едно лице в общината е доста висок – около 

40%, което допълнително затруднява изграждането на инфраструктура за голяма част 

от населението.  

В селата Граматиково и Бръшлян канализацията е уредена чрез септична яма. За 

с. Бръшлян заустването на пречистените отпадъчни води се осъществява в сухо дере от 

водосбора на река Раздол, поречие на река Велека. След проведени изследвания, през 

2012 г. са констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното за 

заустване по показатели: ХПК и БПК5. В с. Граматиково заустването на пречистени 

отпадъчни води (от канализационен клон 401 глава, 41, 42, 43 и 44) се осъществява в 

дере – втора категория воден обект, вливащо се в Яменски дол, поречие на река Велека. 

При проверка през 2012 г., на изход от СЯ - 3 е констатирано превиешние на ИЕО, 

определени в разрешителното за заустване, по показатели: активна реакция рН, БПК5, 

ХПК и неразтворени вещества. В процес на подготовка са и работни проекти за 

изграждане на канализация за битови отпадни води за селата Младежко, Стоилово, 

Бръшлан, Граматиково, Заберново и Звездец, като формираните битово-отпадъчни води 

ще се пречистват през Пречиствателна станция.  

VI.3. Отделени отпадъци 

Твърдите битови отпадъци са важен екологичен проблем, чието управление е 

сложен процес, който ако не се осъществява правилно, води до проблеми, произтичащи 

от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви) и 

чрез тях въздейства на качеството на живот на хората и развитието на екосистемите. В 

резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и 

биологични процеси, отпадъците се превръщат в многофакторен замърсител на 

околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и 

подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за 

населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и 

тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природни ресурси. 

Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност 

на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа 

среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност. 

По данни на РИОСВ – Бургас, в община Малко Търново не са предприети 

стъпки за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки – НООО (ДВ, бр. 85 от 6 ноември 

2012 г.) системите за разделно събиране на битови отпадъци от хартия и картон, 

пластмаси, стъкло и метали и за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

организирани от организациите по оползотворяване и кметовете на общините, 

обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително 
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включват всички населени места с население по-голямо от 5000 жители и курортните 

населени места. Във връзка с данните предоставени от Главна дирекция „ГРАО” към 

15.12.2012 г. населените места в Община Малко Търново са с население по постоянен 

адрес по-малко от 5 000 жители, следователно не е задължително въвеждането на 

системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съгласно НООО и ЗУО. За 

населени места с население под 5 000 жители организирането на система за разделно 

събиране на отпадъци е решение на местните власти, съобразно техническата 

осъществимост и икономическа приложимост.  

Битовите отпадъци, генерирани на територията на община Малко Търново се 

обслужват в 12 от общо 13-те населени места в общината. Само едно село – с. 

Сливарово (с население 8ж.) не е обхванато в системата на организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване. За останалите населени места, твърдите битови 

отпадъци се депонират на три площадки в местностите „Сушица“, „Боже име“ и „Остра 

Чука“. През 2010г. на община Малко Търново беше предоставена безвъзмездна 

финансова помощ, чрез сключен договор между общината и ПУДООС за „Изготвяне на 

прединвестиционно проучване, разработване на идеен и работен проект, за изграждане 

на депо за обезвреждане на битови отпадъци и за премахване на старото депо на 

общината и подготовка на комплексно разрешително“. Строителството на депото ще е 

със средства на държавния бюджет, като площадката се намира в местността 

„Мечкобиево“.  

Битовите отпадъци се събират в контейнери с обем 4 м
3
 и в кофи за смет тип 

“Мева” с обем 0,11 м
3
. Състоянието на 70 % от споменатите съдове е крайно лошо и 

има нужда от подмяна, а количеството им е недостатъчно. В град Малко Търново 

отпадъците се извозват един път седмично, а в селата от общината един път на 14 дни. 

Събирането и извозването на отпадъците се извършва от Дирекция “БКС” към Община 

Малко Търново. 

Според морфологичния състав, представен в Програмата за опазване на 

околната среда на община Малко Търново, най-голям дял се пада на хранителните 

отпадъци, които са около 30% за депата в „Сушица“ и „Остра чука“ и хартия и картон, 

които представляват съответно 25% от отпадъците в „Сушица“, 36% от тези в „Боже 

име“ и 35% от тези в „Остра чука“. Това налага извода за необходимостта от въвеждане 

на системи за домашно компостиране в общината, което значително би намалило 

количеството депонирани отпадъци и съответно разходите по сметосъбиране и 

сметоизвозване в общината. 

Вид „Сушица“ (%) „Боже име“ (%) „Остра чука“ (%) 

Хартия/картон 25,00% 36,00% 35,00% 

Текстил 7,00% 10,00% 7,00% 

Пластмаси 7,00% 10,00% 7,00% 

Стъкло 5,00% - 3,00% 

Метали 2,00% - - 

Хранителни 30,00% 12,00% 30,00% 

Строителни 15,00% 5,00% 5,00% 

Кожи, гуми 3,00% 4,00% 3,00% 

Други 6,00% 20,00% 7,00% 
Таблица VI. 2. Морфологичен състав на отпадъците в община Малко Търново 
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В общината няма системи за събиране и третиране на опасни отпадъци от 

домакинствата, като батерии, луминесцентни лампи и др. Има отредени за целта 

пунктове, които не са оборудвани. От друга страна, на територията на общината има 

отредена площадка за събиране на черни и цветни метали. По отношение на 

болничните отпадъци, извозването им се извършва периодично от специализирана 

фирма, която го приема на място. С Решение №191/17.05.2001г. на Общински съвет - 

Малко Търново е определена площадка, находяща се в двора на ОФ„Странджа строй" 

ЕООД гр. Малко Търново, за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. 

С друго решение на Общинския съвет са отредени и места за смяна на отработените 

моторни масла в общината.  

Съществен проблем представляват строителните отпадъци, тъй като те не се 

отделят регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. За съжаление, 

в общината няма практика за разделянето и сортирането на строителните отпадъци и 

обикновено са смесени с битовите отпадъци от съответния обект/ако е имало такива. Не 

е ясно и точното количество генерирани отпадъци, тъй като се декларират само 

количествата в куб. метри за които строителните фирми или гражданите са се обърнали 

към общината за посочване на място и условия за депонирането им.  

VI.4. Почви 

Почвите в община Малко Търново попадат в Средиземноморската почвена 

област на Европа и Странджанската почвена провинция на Балкано-Апенинската 

подобласт. Районът на Малко Търново е специфичен, тъй като почвообразуващите 

процеси се осъществяват под влияние на особеното съчетание на характерния за 

Странджа климат, уникалната горскодървесна растителност, извънредното 

разнообразие от коренни и почвообразуващи скали, ридовохълмистия нископланински 

релеф с голяма разчлененост, гъсто разклонена хидрографска мрежа с къси склонове и 

доминиращи припечни изложения. На територията на общината се срещат 7 повени 

типа, съставени от множество подтипа и комбинации от разновидности. Най-

разпространени са лесивираните канеленовидни (излужени канелени горски почви), 

планосолите (оподзолени канелени горски и псевдоподзолистни канелени), 

характерните за Странджа жълтоземи и червеноземи, както и плитките почви 

(рендзини, литосоли и ранкери). Влияние върху състоянието на почвите оказват 

комплекс от фактори, сред които: структурата на растениевъдната практика, 

възможностите за напояване на земите, активността на ерозионните процеси в 

условията на хълмист терен с променливи наклони, средиземноморското климатично 

влияние и др. Контролът и наблюдението на почвите по отношение на замърсяване с 

тежки метали се извършва въз основа на информацията от постоянни пунктове 

(включени в НАСЕМ) по източници на замърсявне (промишленост, напояване, 

химизация, автотранспорт). В община Малко Търново са разположени два пункта за 

мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали - един в гр. Малко Търново и 

един в с. Визица. Последните изследвания за състоянието на почвите от тези пунктове 

са от 2010г. когато от всеки пункт е било извършено пробонабиране за пълен набор от 

показатели. Почвеното изпитване се извършва от Регионална изпитателна лаборатория 

Бургас в две дълбочини 0-10/0-40 см за необработваемите и 0-20/20-40 см за 

обработваемите почви в три повторения. По данни на РИОСВ – Бургас се установява, 

че наблюдаваните индикатори Cu (мед), Pb (олово), Zn (цинк), Cd (кадмий), Cr (хром), 

Ni (никел), As (арсен), Co (кобалт) и Hg (живак) са в границите на нормите и са много 

под максимално допустимите концентрации (МДК) съгласно Наредба № 3 за нормите 

за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата (обн. в ДВ бр. 71/2008г.) 
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На територията на община Малко Търново не се наблюдават проблеми, свързани 

със замърсяване на почвите с продукти за растителна защита или нарушени терени от 

добивната промишленост, липсват и проблеми със замърсяване на почвите с устойчиви 

органични замърсители, вкл. нефтопродукти. Поради стагнацията в селскостопанския 

сектор, замърсяването на почвите с пестициди през последните години значително е 

намаляло. В допълнение, през последните няколко години в района се наблюдава 

прилагане на добри земеделски практики, както и спазване на технологичните 

изисквания при употреба на пестициди и торове и отказ от опожаряване на стърнищата 

след прибиране на културите, които са довели до намаляване замърсяването на земите 

и почвите. Програмите за биоземеделие, въведения контрол за ограничаване на 

емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на 

отпадъците, в комбинация с технологичното обновление в производствените процеси 

допълнително допринасят за намаляване деградацията на земите и почвите в района и 

следва да бъдат насърчавани. 

РИОСВ – Бургас извършва контрол на качеството на почвите по отношение на 

ерозия, вкисляване и засоляване, но през последните няколко години няма 

финансирани изследвания относно ерозирали почви или проекти за борба с ерозията.  
 

VII. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Институционалният капацитет на местно ниво е от ключово значение за доброто 

функциониране на модерни и ефективни общини. Община Малко Търново работи в 

посока изграждане и развитие на административен капацитет, като непрестанно се 

търсят начини и методи за повишаване квалификациите на служителите, въвеждане на 

добри практики и разработване на проекти, съфинансирани от структурните фондове на 

ЕС. 

Представителите на общинска администрация се стремят към предоставяне на 

ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на физическите и юридически лица 

като за тази цел използват на всички възможни канали за информация – 

информационни табла, брошури, медии, Интернет – пространство, телефони.  

Предоставя се еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към 

всички граждани, независимо от техните потребности, социално положение, 

образование, възраст, пол, етнически произход и религиозни убеждения.  

Чрез Правилник за вътрешния трудов ред в Община Малко Търново се урежда 

организацията на труда в община Малко Търново, съобразно особеностите на неговата 

дейност и се конкретизират правата и задълженията на работниците и служителите и на 

работодателя по трудовото правоотношение, установени в Кодекса на труда и 

нормативните актове по прилагането му.  

Правилника за вътрешния трудов ред е изработен в съответствие с:   

а) Кодекса на труда;   

б) подзаконовите нормативни актове по прилагането на Кодекса на труда;  

в) функционалните и длъжностните характеристики. 

 

VII.1. Структура на администрацията 

Съгласно административното деление на община Малко Търново, 

администрацията е разделена на обща, специализирана и общински дейности. Общата 

администрация извършва дейности по административното обслужване на граждани и 

фирми, а също така осигурява дейностите на органите на местната власт.  

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията 

на органите на местната власт. Тя е организирана в пет дирекции („ОПСД, МДТ и 
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туризъм“, „ТСУ и общинска собственост“, „КОС“, „ЕФПИП“ и „СДУЗ“), шест отдела 

(„МДТ“, „Туризъм“, „ОПСД“, „Туристическа база „Велека“, „ТСУ и строителство“ 

„Общинска собственост“), един сектора („Здравеопазване“) и три делегирани дейности 

(ДВХПР – с. Заберново, ДЦВХУ, Домашен социален патронаж).  

Общинските дейности включват общинските предприятия на територията на 

общината, в чиито компетенции влизат строително-ремонтни дейности на общински 

имоти и битово-комунални дейности (сметосъбиране, снегопочистване, поддържане на 

благоустроени пространства, поддържане и почистване на пътните настилки и др.) 

 

Фигура VII. 1. Административна структура на община Малко Търново 

VII.2. Административно обслужване 

При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община Малко 

Търново се ръководи от следните принципи: 

 отговорност към проблемите на общината и нейните граждани; 

 спазване на закона и зачитане на морала; 

 максимална ефективност на провежданите действия и проекти; 

 диалог с гражданите; 

 прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество и 

средства; 

 ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и 

юридически лица. 

Общината цели да повиши качеството на административното и информационно 

обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност, 

коректност и повишаване приходите на общината. 

Административни услуги, които се предлагат на гражданите, включват:  
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 Услуги по гражданска регистрация и актосъставяне; 

 

 Административно-технически услуги: 

- Общинска собственост; 

- Устройство на територията; 

 

 Административни услуги – кадастър; 

 Правни и административно-технически услуги; 

 Административни услуги по дейността на селското стопанство и екологията; 

 Административни услуги – търговия, туризъм, транспорт; 

 

 Административни услуги – местни данъци и такси; 

 

 Общи административни услуги: 

- Издаване на удостоверения във връзка с Кодекс за социални осигуровки;  

- Наредба за пенсии и осигурителен стаж;  

- Закон за администрацията; 

- Закон за достъп до обществена информация. 

 

 Вътрешни административни услуги – междуведомствени служебни издавания на 

удостоверение. 

 

В община Малко Търново функционира подобрен интернет сайт на общината 

(http:// http://www.malkotarnovo.org/).  
 
Чрез уеб-сайта, ръководството на община Малко Търново успешно реализира 

политиката си на прозрачност и отвореност към гражданите и заявява усилията си за 

популяризиране на общината.  

 
На интернет страницата са достъпни редица планове и програми за развитие, 

наредби и правилници.  

 

http://www.malkotarnovo.org/
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VIII. SWOT- анализ 

 
 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Благоприятно географско 

местоположение 

2. Наличие на богати горски ресурси 

3. Наличие на полезни изкопаеми, 

които представляват ресурс за 

развитие на добивната 

промишленост 

4. Наличие на условия за развитие на 

животновъдството 

5. Наличие на положителен 

механичен прираст в някои 

населени места 

6. Нисък коефициент на безработица 

7. Добре развити социални услуги 

8. Наличие на образователна и 

здравна инфраструктура, която 

задоволява нуждите на населението 

9. Развита на културната дейност 

10. Добре развита пътна мрежа, 

осигуряваща връзка до всички 

населени места 

11. Бърза пътна връзка с гр. Бургас 

12. Богатство на природни и 

антропогенни ресурси за развитие 

на туризма 

13. Развитие на туризма в община 

Малко Търново 

14. Чиста и запазена околна среда 

15. Активност на общинска 

администрация Малко Търново в 

работата по проекти 

 

 

1. Слабо развито земеделие, 

неоползотворен потенциал за 

развитие на животновъдтсвото 

2. Слабо развита преработваща 

промишленост 

3. Липса на инвестиции в района 

4. Ограничение на възможностте за 

инвестиции, поради статута на 

територията 

5. Липса на популярност на общината 

като туристическа дестинация 

6. Малък брой реализирани нощувки 

на територията на община Малко 

Търново 

7. Липса или недостатъчно развитие 

на високотехнологични и иновативни 

производства с висока добавена 

стойност; 

8. Намаляване на броя на населението 

в следствие на демографската криза 

9. Силно нарушена възрасто-полова 

структура и нисък възпроизводтсвен и 

трудов потенциал 

10. Неблагоприятна 

образователна структура на 

населението 

11. Водопроводната мрежа в 

община Малко Търново е с висока 

степен на амортизация  

12. Недобро състояние на 

общинските пътища, водещи до 

населените места 

13. Липса на канализация в 

голяма част от населените места 

14. Липса на пречиствателни 

съоръжения в населените места без 

канализация 

15. Ограничение при 

кандидатстване по проекти, поради 

малкия брой на населението в 

населените места 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Възможност за финансиране на 

проекти със средства от 

европейските структурни фондове 

2. Възможност за реализация на 

трансгранични проекти 

3. Възможности за взаимодействие с 

други общини 

4. Развитие на интегриран 

туристически продукт 

5. Възможности за предприемане на 

маркетингова стратегия за развитие 

на туризма 

1. Световна икономическа криза 

2. Нестабилна геополитическа среда 

3. Обезлюдяване на населени места в 

следствие на демографската криза 

4. Намаляване на трудовия и 

възпроизводствения потенциал на 

населението 

5. Намаляване на инвестиционната  

атрактивност на общината 

6. Необходимост от прекалено големи 

средства за подобряване 

състоянието на републиканската, 

общинската пътна мрежа и 

уличната мрежа; 

7. Забавяне на старта на програмен 

период  2014-2020 г. 

 

Според направения анализ са идентифицирани общо 48 фактора, от които 23 се 

класифицират като силни страни, 14 като слаби, 6 са възможности и 5 – заплахи. 

 

Класификация на 

факторите 

Брой на 

характеристиките 

Процент към 

общия брой 

Възможности 5 12% 

Заплахи 7 14% 

Силни страни 15 37% 

Слаби страни 15 37% 

Общо 42 100% 

Фактори Вътрешни 

(S/Т) 
Външни 

(O/T) 

Общо 

Положителни (S/O) 15 5 20 

Отрицателни (W/T) 15 7 22 

Общо 37 12 49 
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Направена е експертна количествена оценка на елементите на SWOT-aнализа, като е 

използвана скалата от 1 до 10 (като 10 е считана за най-висока оценка). Елементите са 

оценени според тяхното значение и влияние върху развитието на общината като на тази 

база е изготвен следния профил на общината, който има за цел да послужи за 

формулирането на по-адекватна стратегия за развитие.  
 

 

Квадрантът, сключен между слабите страни и заплахите е най-голям, което 

определя стратегията, която трябва да се предприеме. 

 
В случая на община Малко Търново препоръчаната стратегия за развитие, типична 

за тази ситуация са концентрация на усилията в най-важните приоритетни области в 

които общината е силна и за които съществуват благоприятни възможности за развитие 

– туризъм, дърводобив и дървопреработване, животновъдство. 



 

93 

 

IX. ВИЗИЯ НА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

Визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните целите на 

Общинския план за развитие на Община Малко Търново за периода 2014-2020 г. са 

формулирани в резултат на осмисляне на социално-икономическия анализ и SWOT-

анализа, където са синтезирани основните проблеми, потенциали и възможности за 

предстоящото развитие на района. 

 

Визията, целите и приоритетите на Община Малко Търново за периода 2014 – 

2020г. са формулирани, базирайки се на: 

 

 резултатите от анализа и отчетените промени в цялостното развитие на 

общината - социално-икономическо, инфраструктурно и на околната среда 

през изтеклия период 2007 – 2013г.; 

 последиците от икономическата и финансова криза довела до значителен 

спад в икономическото развитие и икономическата активност на общината 

 изискванията на националното законодателство за регионално развитие; 

 секторните стратегии и политики; 

 оперативните програми и програмата за развитие на селските райони, 

съфинансирани от фондовете на ЕС и свързаното с тях законодателство на 

ЕС за кохезионната политика; 

 изискванията за реалистичност и изпълнимост, с оглед необходимите 

ресурси за реализацията на стратегията; 

 целите на европейската кохезионна политика, определени със Стратегията 

“Европа 2020” и с други общоевропейски документи на политиката на 

сближаване 

 

Визията е образ, виждане на състоянието на общината в определен бъдещ 

момент.  

Отчитайки специфиния местен потенциал и предимства на общината, е 

формулирана следната визия на ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО: 

 

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО - УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА 

СЕ ОБЩИНА, СЪХРАНИЛА ТРАДИЦИИТЕ СИ, ПРОСПЕРИРАЩА 

КАТО ИКОНОМИЧЕСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ДУХОВЕН 

ЦЕНТЪР, ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, РАБОТА И 

ТУРИЗЪМ В УНИСОН С ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО 

БОГАТСТВО. 
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X. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА РАЗВИТИЕ 

 

Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в 

общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети 

за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством 

изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, 

финансирането и изпълнението на конкретни проекти . 

 
Г Л А В Н А   С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К А   Ц Е Л 

 

Повишаване качеството на живот и ограничаване на негативните тенденции в 

икономическото развитие, посредством стимулиране на икономическия растеж, 

осигуряване на качествена жизнена среда, повишаване на благосъстоянието, 

сигурността и достъпността на местните жители въз основа на наличните ресурси 

и потенциал, природното и културното богатство, добро управление и 

сътрудничеството. 

  

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Т Е   Ц Е Л И 

 

Като цяло общинския план за развитие е комплекс от взаимообвързани и 

взаимодопълващи се стратегически цели, приоритети, конкретни цели и мерки, които 

са описани в тази стратегическа част от плана за развитие.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1. 

РАЗВИТИЕ НА БАЛАНСИРАНА И УСТОЙЧИВА ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА, 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА 

БАЛАНСИРАН ПАЗАР НА ТРУДА 
Целенасочените действия за генериране на икономически растеж са от ключово 

значение за икономиката на всяко населено място, като това е особено валидно за тези 

от тях, които са малки и недобре познати на инвеститорите. Поради тази причина е 

необходимо активното включване на всички налични административни и финансови 

ресурси за преодоляване на икономическите проблеми посредством създаване и 

популяризиране на потенциала за развитие на предприемачество, повишаване 

конкурентоспособността на местния бизнес, подкрепа за малките и средни 

предприятия, привличането на външни инвестиции.  

 

ПРИОРИТЕТ 1.1. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА 

ЕФЕКТИВНО, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО, ДИНАМИЧНО И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНАТА. 

Мярка 1.1.1 Осигуряване на подкрепа за развитието на МСП, чрез: 

- изграждане на организации, чрез който да се извършват информационни и 

консултационни услуги за бизнеса; 

- подпомагане на частни бизнес-инициативи; 

- подкрепа за въвеждане на интегрирани информационни системи за управление на 

бизнеса; 

Мярка 1.1.2. Насърчаване на предприемачеството и самонаемането, чрез: 

- институционална подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност; 

- насърчаване на предприемачеството в неземеделски дейности в населените места; 
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- насърчаване на младежката заетост и младежкото предприемачество чрез 

различни инициативи; 

- повишаване на предприемаческите умения чрез обучения и квалификация; 

Мярка 1.1.3. Институционална подкрепа на създаването на индустриални, 

туристически и земеделски клъстери и браншови съюзи, чрез: 

- насърчаване на създаването на клъстери и браншови организации; 

- активен диалог и партньорство при реализацията на съвместни инициативи и 

проекти между местна власт и браншови съюзи; 

- организиране на информационни кампании и реклама на продуктите на местния 

бизнес в страната и чужбина; 

Мярка 1.1.4. Развитие на качествени информационни и административни услуги, чрез: 

- Предоставяне на широк набор от електронни услуги за бизнеса и улесняване на 

достъпа до тях от всички населени места в общината; 

- Изграждане на инфраструктура на информационното общество, в т.ч. и 

широколентов интернет; 

- Придобиване на умения в населението, свързани с информационните технологии; 

- Създаване и прилагане на програми за професионално образование и обучение в 

информационните и комуникационни технологии; 

- Разумна административна тежест за местните предприемачи. 

 

ПРИОРИТЕТ 1.2 ИЗПОЛЗВАНЕ ПОТЕНЦИАЛИТЕ НА МЕСТНАТА 

ИКОНОМИКА 

Мярка 1.2.1. Развитие на туризма, чрез насърчаване на интегрираното развитие на 

всички възможни видове туризъм – културен, развлекателен, познавателен, религиозен, 

екологичен, селски, риболовен, спортен, ваканционен, балнео и СПА-туризъм. 

Мярка 1.2.2. Развитие на селското стопанство в областта на екологичното планинско 

земеделие и животновъдство 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 

Първата насока на развитие е свързана с значението на образователните 

политики и техния отключващ демографски и икономически аспект. Повишаването на 

образователния статус на жителите е от първостепенно значение за повишаването на 

икономическия ръст, предлагането на качествени кадри на пазара на труда, борбата с 

безработицата, възможностите за започване на бизнес от подготвени млади хора и 

последващото им задържане за живот в общината – контрапункт на застаряването на 

населението и обезлюдяването на малките населени места.  

Съзнавайки значението на образованието за развитието на общността, община Малко 

Търново ще продължи работата си за повишаване качеството на образованието, 

осигуряването на равен достъп до него за всички групи от населението, подобряване на 

образователната инфраструктура и материалната и база и изграждането на модерни 

програми на обучение, посредством съвременно оборудване и технологии. Всичко това 

следва да доведе до стимулиране на младежите за завършване на по-високо ниво на 

образование, ще бъде превенция на ранното напускане на системата на образованието и 

ще осигури по-добри възможности за професионална реализация на завършващите. 

Възпитанието и здравния статус на младежите в града ще бъдат подпомогнати от 

възможности за спортни и извънкласни занимания по интереси, от обновените и нови 

спортни игрища на училището.  
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По отношение на териториалното разположение на социалните услуги и наличието на 

многобройна рискова група в гр. Малко Търново  не се наблюдават изкуствено 

съществуващи услуги, които да не посрещат конкретни нужди в общността. 

Преобладават услугите за възрастни в общността. Към момента няма услуги от 

резидентен тип.  В сравнение с други общини в област Бургас  няма  специализирани 

институции  за деца, а само  за възрастни, което е предпоставка за улеснен процес на 

деинституционализация. 

 След направен обстоен анализ и идентифицирани нужди е необходимо да се 

предвидят мерки за разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и 

гъвкави, алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите 

на рисковите групи в общината и да се експериментира с форми на социална подкрепа 

– като мобилна работа, подкрепа в домашни условия и др. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ, 

ПОВИШАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Мярка 2.1.1. Повишаване квалификацията на кадрите, съобразно изискванията на 

пазара на труда, чрез: 

- Курсове за квалификация и преквалификация, обвързани с потребностите на пазара 

на труда; 

- Стимулиране на различни форми за учене през целия живот; 

- Насърчаване на стажовете и практиките; 

 

Мярка 2.1.2. Подобряване на достъпа до заетост и осигуряване на нови работни места, 

чрез: 

- Стимулиране на трудовата мобилност за повишаване на заетостта и доходите на 

населението; 

- Подобряване на безопасността на труда; 

- Насърчаване на младежката заетост и програми за старт в кариерата; 

- Насърчаване на женската заетост; 

- Популяризиране на мерките, които предоставят ОП; 

- Регионални програми за заетост; 

- Насърчаване на заетостта за хората в неравностойно положение и дългосрочно 

безработните лица 

 

ПРИОРИТЕТ 2.2. ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ 
Мярка 2.2.1. Висококачествено образование, чрез:  

- Увеличаване капацитета на детските градини, съобразно потребностите; 

- Въвеждане на информационни технологии в учебните и детски заведения; 

- Поощряване на личностната изява и индивидуалните способности на учениците; 

- Развитие на извънкласни и извънучилищни форми на обучение и на възможностите 

за самоподготовка на учениците; 

- Реинтеграция и намаляване броя на отпадналите от училище ученици; 

- Подобряване качеството на човешките ресурси в системата на образованието; 

Мярка 2.2.2. Обновена образователна среда, чрез: 

- Въвеждане на енергоефективни мерки в сградите на учебните и детски заведения; 

- Осигуряване на достъпна среда; 

- Осигуряване на съвременно оборудване в учебните заведения във всички населени 

места; 
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- Подобряване на материално-техническата база на учебните, детските заведения и 

обслужващите звена; 

Мярка 2.2.3. Подобряване на инфраструктурата в социалните центрове и разширяване 

обхвата на предоставяните услуги. Осигуряване на равен достъп до социалните услуги, 

чрез: 

- Ново оборудване за разширяване на предоставяните услуги; 

- Разкриване на нови социални услуги според потребностите на населението 

- Организиран специализиран транспорт от всички населени места до социалните 

центрове; 

- Създаване и постоянно поддържане на услугите „Личен асистент”, „Социален 

асистент” и „Домашен патронаж”; 

- Изграждане на „Защитено жилище”или Център за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) 

- Създаване на звено за услуги в семейна среда. 

- Създаване на мобилно звено към ДСП 

 

Мярка 2.2.4. Подобряване достъпа на населението до качествено здравеопазване, чрез: 

- Създаване на съвременна инфраструктура и внедряване на ново оборудване в 

здравеопазването; 

- Политика по привличане и задържане на висококвалифицирани медицински 

специалисти и здравни работници; 

- Здравно обслужване във всички населени места, училища и детски заведения. 

- Информационни кампании сред населението за важността от профилактика на 

обществено значими заболявания. 

- Повишена здравна информираност в детските и учебни заведения сред 

подрастващите. 

- Въвеждане на услугата „Здравен медиатор“ за подобряване на достъпа до 

здравеопазване в ромските общности; 

 

Мярка 2.2.5. Насърчаване на физическите и двигателни занимания сред населението, 

чрез: 

- Създаване на стратегия за развитие на спорта за ефективен и систематизиран 

подход в управлението на физическото възпитание и спорт; 

- Популяризиране на двигателната активност и спорта като средство за постигане 

на добро здраве 

- Стимулиране на масовия спорт и участието в масовите спортни прояви; 

- Подкрепа за спортните клубове и стимулиране на млади спортни таланти; 

- Осигуряване на адекватна натовареност на спортните съоръжения 

- Подобряване на квалификацията на ръководителите и треньорите 

- Подобряване достъпа до спорт на хора в неравностойно положение 

- Превенция на рисковите прояви сред непълнолетните и младежите. 

Мярка 2.2.6. Подобряване на инфраструктурата за спорт, чрез: 

- Изграждане, реконструкция и поддържане на спортна база в населените места 

- Инвестиции в спортната база в учебните заведения; 

- Създаване на ПЧП при управлението на спортната инфраструктура 

- Достъпна среда до спортната база за групи в неравностойно положение 

- Ремонт на градския стадион. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. 
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РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОПАЗВАНЕ И 

ЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗУМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 
 

Добрият облик на съвременните европейски градове е свързан и с качеството на 

градската среда, която обхваща както функционалността и доброто състояние на 

елементите на градския дизайн, така също и поддържането на междублоковите 

пространства, детските площадки и откритите спортни съоръжения. Дейностите за 

тяхното обновяване ще бъдат допълнени през новия програмен период с мерки в 

сферата на енергийната ефективност, които съчетават финансовата икономичност с 

грижата за природата.  

Жителите и гостите на община Малко Търново трябва да могат да се ползват от 

природното и културното богатство, което градът и общината предлагат.  

 

ПРИОРИТЕТ 3.1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БАЛАНСИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  

Мярка 3.1.1. Подобряване и развитие на екологичните мрежи, чрез: 

- изграждане на канализационна инфраструктура и пречиствателни станции за 

отпадъчни води;  

- изграждане и доизграждане на водоснабдителната мрежа във всички населени места.  

Мярка 3.1.2. Изграждане и подобряване на улична мрежа, чрез: 

- Изграждане на улици и мостове в населените места; 

- Изграждане на тротоарни настилки по уличната мрежа; 

- Полагане на трайна настилка по уличната мрежа в населените места; 

- Обозначаване схоризонтална и вертикална маркировка; 

- Подобряване на уличното осветление. 

Мярка 3.1.3. Подобряване на общинската и републиканска пътна мрежа, чрез: 

- Полагане на трайна пътна настилка на пътищата от общинската мрежа; 

- Рехабилитация на компрометирани участъци от общинската пътна мрежа; 

- Рехабилитация на републиканска пътна мрежа; 

Мярка 3.1.4. Обновяване на обществените пространства и сгради, чрез: 

- Ремонт на площади в населените места; 

- Реновиране на обществени сгради и кметства в населените места; 

- Обособяване на паркове, зелени площи и зони за отдих в населените места; 

- ПЧП за облагородяване на междублокови и обществени пространства. 

 

ПРИОРИТЕТ 3.2. ИНТЕГРИРАНО И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА 
Мярка 3.2.1. Интегрирано градско развитие на гр. Малко Търново, чрез: 

- Обособяване на зони за обществено, социално и индустриално развитие; 

- Балансирано и функционално развитие на потенциалите за устойчива градска среда; 

- Интегриране на заобикалящата извънградска среда в обща пространствена 

концепция; 

- Реализация на проекти, заложени в ИПГВР; 

 

Мярка 3.1.2. Устойчиво развитие на селата, чрез: 

- Изготвяне на кадастрални карти за населените места от общината, актуализиране 

и 

оцифряване на действителните ПУП; 
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- Обособяване на обществени зони за отдих и развлечения; 

- Качествено обществено обслужване и осигуряване на пакет от социални, 

образователни и административни услуги; 

- Развитие на урбанизираната среда в селата; 

- Развитие на информационните услуги, в т.ч. широколентов интернет; 

- Насърчаване участието на местната общност в МИГ. 

 

ПРИОРИТЕТ 3.3. СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНИ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ТЯХНОТО 

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН 

ПАЗАР.  

Мярка 3.3.1. Опазване и експониране на културното и природно наследство, 

създаване на уникален туристически продукт с разнообразни туристически атракции, 

чрез:  

- Експониране и социализация на съществуващите туристически атракции и 

създаване на нови такива; 

- Разработване и усъвършенстване на комплексен туристически продукт, базиран на 

ландшафните, културно-историческите и етнографски потенциали на общината; 

- Интегриране на наличните туристически атракции и местните традиции и култура 

в създаването на комплексен и уникален туристически продукт; 

Мярка 3.3.2. Обновяване на туристическата инфраструктура и осигуряване на лесен 

достъп до туристическите обекти, чрез: 

- осигуряване на специализирана устройствена схема, включваща и туристическа 

карта с туристически обекти и атракции, осигуряваща туристическия отрасъл в 

общината.; 

- обновяване на техническата инфраструктура в районите на туристическите 

обекти; 

- създаване на единна система за обозначаване и информираност към туристическите 

обекти; 

- стимулиране развитието на съпътстващи туристически дейности – 

занаятчийство, къщи за гости и др.; 

- осигуряване на удобен и организиран транспорт за достъп до местата на 

туристическите атракции. 

Мярка 3.3.3. Подобряване на туристическата информация, маркетинг и реклама, чрез: 

- Участия в туристически борси; 

- Активен маркетинг и реклама на атрактивни и разнообразни туристически 

маршрути и атракции; 

- Създаване и реализиране на единна програма за информация, ориентация и реклама 

на туристическото предлагане в общината; 

- Създаване на информационен и рекламен панел за туристическите атракции и 

възможности в туристическия информационен център; 

- Организиране на туристически събития – форуми, пленери, изложби, културни и 

исторически възстановки, традиционни събития и празници; 

 

ПРИОРИТЕТ 3.4. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗУМНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ. 

Мярка 3.4.1. Усъвършенстване на системата за отпадъци, чрез: 

- Подобряване на съществуващата система за по-ефективно управление на 

отпадъците, включително разделно събиране и оползотворяване; 

- Изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации; 
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- Рекултивация на замърсени територии и ликвидация на нерегламентирани сметища; 

- Информационни кампании за подобряване на екологичната култура на населението; 

- Реализация на малки демонстрационни проекти сред подрастващите и младежите. 

Мярка 3.4.2. Превенция на рисковете от природни бедствия, чрез: 

- Изграждане на подпорни стени в града и населените места като превенция на 

свлачища и срутища; 

- Изграждане на крайбрежни стени за укрепване на речните корита и дерета като 

превенция на наводнения; 

- Подобряване - на взаимодействието и партньорството между заинтересованите 

страни при управлението на риска от природни бедствия; 

- Изграждане на системи за ранно оповестяване от възникване на пожари, 

наводнения, свлачища; 

- Създаване на база данни за рискови зони и участъци и ефективен и засилен 

мониторинг върху тези територии. 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА И АКТИВНО 

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Това е хоризонтална цел с влияние върху всички сектори от икономиката и 

живота в община Малко Търново. Ролята на местната администрация е от 

първостепенно значение за реализацията на проекти, привличането на инвестиции и 

подобряването на предлаганите социални услуги. Необходимо е поддържане на високо 

ниво на административен капацитет, сътрудничество на местната власт с бизнеса, 

неправителствения сектор и гражданското общество, както и постоянно развиване и 

осъвременяване (вкл. посредством електронизация) на предлаганите административни 

услугите.  

Всички те, съчетани с оптимизиране на междуобщинските и трансграничните 

връзки на град и община Малко Търново ще окажат желаното положително влияние 

върху стандарта на живот и ще доведат до повишен междукултурен диалог от полза 

както за гражданите, така и за бизнеса. За тази цел е важно максималното 

оползотворяване на граничното разположение на град Малко Търново и наличието на 

ГКПП с Република Турция, както и вече утвърдените партньорски отношения между 

двете страни.  

 

ПРИОРИТЕТ 4.1. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Мярка 4.1.1. Усъвършенстване на административния капацитет на общинска 

администрация, чрез: 

- Разработка и въвеждане на програма за непрекъсната квалификация и 

преквалификация на служителите в общинската администрация и повишаване на 

ключовите компетенции; 

- Повишаване на възможностите на електронната страница на общината за 

предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса; 

- Въвеждане на механизми за контрол върху управлението и дейността на 

администрацията; 
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- Подобряване на капацитета чрез използването на опит и добри практики; 

- Поддържане на интегрираната система за управление на качеството и 

информационната сигурност; 

- Координация и партньорство със заинтересованите при разработване и изпълнение 

на стратегии и планове, както и по важни за общината въпроси; 

Мярка 4.1.2. Усъвършенстване на институционалния капацитет за осъществяване на 

политика по развитие, в партньорство със заинтересованите страни, чрез: 

- Комуникация със заинтересованите страни и информирането им за възможностите 

за усвояване на средства от ЕС; 

- Създаване на местна нормативна рамка за реализация на политики за местно 

развитие; 

- Създаване на механизми за консултиране със заинтересованите страни при 

разработване и изпълнение на стратегии и планове, както и по важни за общината 

въпроси; 

- Повишаване на уменията на служителите за кандидатстване и изпълнение на 

проекти с външно финансиране; 

- Създаване на механизми за консултиране със заинтересованите страни; 

- Създаване на ефективни партньорства между местна и държавна власт, учебни 

заведения и културни институции за съвместно управление на проекти и реализация 

на политики за местно развитие; 

Мярка 4.1.3. Качествено административно обслужване, чрез: 

- Повишаване броя на електронните услуги; 

- Въвеждане на системата за електронно управление; 

- Въвеждане на пакетни административни услуги; 

- Подобряване професионалните умения на работещите в администрацията, чрез 

обучения, квалификации, обмяна на опит и добри практики;  

Мярка 4.1.4. Подобряване на комуникационните услуги и инфраструктура, чрез: 

- Цифровизация на архивите в Общинска администрация; 

- Цифровизация на регулационните и застроителните планове; 

- Създаване на цифровизиран подземен кадастър; 

- Внедряване на повече дигитални технологии в услуга на населението 

 

ПРИОРИТЕТ 4.2. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Мярка 4.2.1. Разширяване и модернизиране на ГКПП Малко Търново и пускане на 

товарния трафик;  

Мярка 4.2.2. Участие на община Малко Търново в реализирането на съвместни 

проекти по трансграничното сътрудничество с Р.Турция  
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XI. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

 

Индикативната финансова таблица (Приложение 1) обобщава необходимите 

ресурси за реализацията на Общинския план за развитие на Община Малко Търново през 

периода 2014-2020г. и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по 

изпълнението на плана от страна на всички партньори в местното развитие при 

водещата роля на общинското ръководство, подпомагано от общинската 

администрация. 

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за 

реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и ключовите проекти, 

които разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси 

в публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не 

включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и 

привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни 

помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, 

които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за 

развитието й през периода до 2020 г. 

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: 

• определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за 

тяхната реализация; 

• източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат 

включени в конкретна програма за реализация на плана; 

• 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: общински бюджет, общински или други местни 

публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни); 

- външни публични източници: републиканския бюджет, Структурните и 

Инвестиционните Фондове на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ 

развитие на селските райони, финансови инженерингови инструменти – 

JESSICA, JEREMIE и пр., други източници - банки, фондове и фондации, 

програми на ЕС, международни финансови институции, средства на 

нестопански организации и др. финансови източници; 

- частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, 

проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна 

полза. 

 

Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за 

реализацията на плана е разработена на базата на макроикономическите показатели за 

страната, за Югоизточен район и област Бургас и тенденциите в социално-

икономическото развитие на общината през периода до 2020 г., средносрочните 

прогнози при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по отношение на 

приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет, възможностите за използване 

на средствата от фондовете на ЕС. 

Следва да се има предвид, че общата сума на поетите финансови ангажименти 

(задължения), включително по отделните приоритети, е индикативна и може да 
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претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на 

приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление 

и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

 

ПЛАНЪТ ЗА РАЗВИТИЕ Е НА ОБЩА СТОЙНОСТ 

112 280 000 ЛЕВА 

/сто и дванадесет милиона двеста и осемдесет хиляди лева/ 

 

Предвидените средства за реализация на общинския план са най-големи по 

стойност за: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Развитие и модернизиране на инфраструктурата, 

опазване и експониране на културното наследство, опазване на околната среда и 

разумно използване на природните ресурси – 7 459 000 лв.  

 

Следват финансовите ресурси предвидени за: 

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2. Подобряване на качеството и достъпа до 

социална инфраструктура и социални услуги – 23 170 000 лв.,  

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1. Развитие на балансирана и устойчива 

общинска икономика, насърчаване на икономическата активност и развитие на 

балансиран пазар на труда – 75 171 000 лв., 

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. Ефективно управление на общината и активно 

трансгранично сътрудничество – 6 480 000 лв., 

  
Източниците за финансиране за седемгодишния планов период са предимно 

външни:  

- Структурните и Инвестиционните Фондове на ЕС – 87 600 000 лв.; 

- финансови инструменти, заемни средства и друга външна помощ – 10 432 

000 лв.  

- другите източници за финансиране са: 

републиканският бюджет – 9 135 950 лв.,  

общинският бюджет – 5 112 000 лв..  

 

Община Малко Търново следва да разчита на собствения си капацитет и ресурси 

за финансиране в подготовката на проекти и осигуряване на собствено участие. От една 

страна, това означава при съставянето на годишните бюджети да се определят 

приоритети и да се отпускат средства за разработване и съфинансиране на приоритетни 

проекти. От друга страна това налага възприемане на активна позиция от общината за 

мобилизиране на ресурси чрез създаване на партньорства както с НПО, така и с частния 

сектор. 

В настоящия момент участието на частния сектор в изпълнението на програмите 

за развитие на общината е недостатъчно. Прилагането на принципа на партньорството е 

само по себе си механизъм за повишаване капацитета за усвояване на средства от 

общината. Усвояването на финансовите ресурси по Структурните и Инвестиционните 

фондове на ЕС не би било възможно без мобилизиране усилията на широк кръг от 

местни партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на 

голям брой качествени проекти.  
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XII. 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 въздействие  

- индикатори за резултат; 

 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за 

съответния период. 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. 
 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои 

от мерките или приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани 

конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината. 

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по 

отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 
 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за 

развитие на общината до 2022 г. трябва са посочени в матрицата на индикаторите.  
 

Отчетени са и общи количествени индикатори, които са базирани на 

показателите в Националната програма за реформи, Регионалния план за развитие на 

Югоизточен район и ще допринасят за постигането на целите на Стратегия “Европа 

2020” на местно, регионално и национално ниво. Отчетени са тези индикатори за 

постигане целите на Стратегия “Европа 2020” , които са измерими на общинско ниво 

чрез системата на НСИ, а именно. 

 Безработица; 

 Ниво на заетост сред населението на възраст от 20 – 64 г.; 

 Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление; 

 Повишаване на енергийната ефективност; 

 Намален дял на преждевременно напусналите училище; 

 Нарастване на дела на висшистите във възрастовата група от 30 – 34 г.; 

 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението са съпоставими 

с текущите макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, 

използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така 

отразяват и спецификата на общината. Те отговарят на изискванията на 

“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), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и 

Общински планове за развитие (2014-2020)» и са: 
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 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на 

специфична информация;  

 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на 

стойностите им, налични са и  в случай на нужда може да бъде агрегирана 

достатъчно информация и количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани са, и подходящи по отношение на целите и 

приоритетите за развитие; 

 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на 

наблюдение на напредъка и постигането на целите. 

 

Специфични количествени индикатори,  

 С подбрани специфични количествени индикатори за наблюдение – за 

въздействие и резултат, ще се отчита постигнатия напредък по изпълнението на целите 

и приоритетите за развитие на Община Малко Търново.  
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XIII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на 

целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите 

за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка 

на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите 

на общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и 

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на 

плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система съгласно 

нормативните изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране 

на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията 

на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и 

осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка 

при спазване на принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, 

представителите на гражданското общество в общината. 

Системата за наблюдение на ОПР на Община Малко Търново включва 

следните основни компоненти:  

 Системата от индикатори за наблюдение, отчитащи специфичния характер 

на ОПР на община Малко Търново, реализацията на неговите цели, социално-

икономическото състояние на общината, състоянието на равните 

възможности, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната 

среда в контекста на устойчивото регионално и местно развитие; 

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и 

анализиране на информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР на 

Община Малко Търново се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН, 

Областно пътно управление - Бургас, Дирекция «Бюро по труда», Регионален 

инспекторат по образованието – Бургас, Регионална здравна инспекция-

Бургас, РИОСВ-Бургас и др., както и на основата на данни от други надеждни 

национални, регионални и местни източници на информация. При 

извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат 

и резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на 

населението, живеещо в общините на района.  

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

РПР се осигурява от бюджета на Община Малко Търново. 

 Действията на органите за управление, наблюдение, организацията и 

методите на тяхната работа; Областните управители и Областните 

съвети за развитие оказват съдействие при разработването, изпълнението, 

контрола и оценката на РПР; координират подготовката на проекти в 

съответствие с областната стратегия за развитие и с предвижданията на РПР. 

Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на 

РПР чрез приемането на общински планове за развитие и програмите за 

реализация на общинските планове за развитие. Местните власти осигуряват 
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собствени финансови ресурси и мобилизират такива на социалните партньори 

на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните планови 

документи. Неправителствените организации, социално-икономическите 

партньори и частния сектор активно участват в процеса на разработване на 

ОПР и наблюдение изпълнението на плана; подкрепят и участват в 

разработването на проекти за изпълнението на плана. Тази група от участници 

ще бъде пряко включена и в реализацията на проекти и дейности, основно 

насочени към подобряване на средата за регионално развитие.   

 Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на публична 

информация. За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща 

оценка. Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата 

политика. Тя осигурява на управлението механизми на контрол чрез 

информация за разходите и за резултатите, подпомага и ръководството на 

общината да прецени въздействието от изпълнението на общинския план, да го 

подобри като го преосмисли от гледна точка на заложените цели и приоритети 

и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът 

от планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в 

процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на отговорността на 

властите пред широката общественост. 

~ Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни 

Годишни доклади, които съдържат информация за: общите условия за 

изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическите 

условия и политиките за развитие на регионално и местно ниво; 

постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР 

въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от 

Община Малко Търново и Общински съвет – Малко Търново, с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

Общинския план за развитие; заключения и предложения за подобряване 

на резултатите от наблюдението; Годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на ОПР осигуряват  информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка.   

~ По решение на Общинския съвет могат да се изготвят и доклади за 

отделен случай или за отделен период, както и по определена тема или 

специфичен проблем.  

~ Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на 

периода на действие на ОПР и вклюва: оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на 

съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация на съответния 

документ. 

На база на междинната оценка е възможно да се инициира актуализация 

на ОПР, за да се направят необходимите корекции в документа и да се 

предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и 

приоритети, като се отговори на актуалните нужди на района.  

~ Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след 

изтичане на периода на действие на общинския план за развитие и дава 

представа за степента на цялостното изпълнение на плана. Целта на този 

вид оценка е да се види доколко, дори след предприетите мерки в 

резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са 

изпълнени и е достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка 
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могат да се направят основни изводи и констатации за всеки от етапите 

на регионалното развитие в съответния район.  

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на 

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 

развитие. 

Резултатите от последващата оценка се вземат предвид при 

разработването/актуализацията на плана за следващия период на 

планиране.  

 Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се обсъждат 

в Общинския съвет по предложение на неговия председател.  

 През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват 

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на 

Общинския съвет. 



 

109 

 

XIV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури 

прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на 

формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие 

относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се 

мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

Специфичните цели на действията обхващат: 

1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни 

материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на 

общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и 

на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на 

общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, 

социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната 

среда; 

2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния 

сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите 

и бизнеса; 

3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския 

съвет, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване 

висока ефективност при изпълнението на плана; 

4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране 

на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните 

разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; 

5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна 

гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството 

на общината за реализация на плана. 

 

Основната цел на прилагането на информираност и публичност във връзка с 

ОПР е да се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно 

прилагането на мерките за регионално развитие. 

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса 

на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ОПР, имат кметът на 

общината, кметовете на кметства и кметските наместници със своите компетенции. Но 

във всички етапи ще участват, и ще се разпределят отговорности между всички групи 

партньори: административни структури (централни, териториални) на изпълнителната 

власт, икономически и социални партньори, НПО, граждански сдружения, широка 

общественост, като в зависимост от етапа, нивото на съучастие ще бъде в различна 

степен. Ще се прилагат и трите форми на взаимодействие между целевите групи: 

информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно участие. 

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация ще се разгледа в следните аспекти: 

   В  процеса на изготвянето на ОПР на Община Малко Търново: 

ОПР на Община Малко Търново се разработи чрез прилагане на принципа на 

партньорство. Това включи информиране на всички заинтересовани страни. Даде се 
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възможност за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и 

неформални работни срещи с по-тесен кръг участници, осъществяване на широко 

консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет, участие 

във формални структури за планиране и мониторинг със състав, основан на принципа 

на партньорството - власти на различните равнища, социални и икономически 

партньори, гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация се състоя и 

чрез провеждане на анкети, попълване на въпросници, вземане на интервюта и отзиви.  

    По време на изпълнението на ОПР: 

 В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на 

информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и 

последващата оценка след края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвени 

и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за 

осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност: информиране, 

консултиране и съгласуваност, и с активно участие на всички заинтересувани страни. 

Ще се публикуват на интернет страниците на Община Малко Търново и Област Бургас. 

Поддържането на изградените вече ефективни партньорства ще даде 

възможност в процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа 

целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към 

привличането на средства.  

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на 

предоставяните продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпен в 

процеса на изпълнение на ОПР на Община Малко Търново за периода 2014-2020. 

Мерките за насърчаване на формите на публично-частно партньорство при 

изпълнението на общинския план за развитие следва да са в посока на: 

 използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно 

равнище като: рационално използване на общинската собственост, осигуряване 

на местни данъчни стимули, използване на подходящи схеми за дългово 

финансиране и др.; 

 привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени 

мощности като филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на 

нови фирми, запазване и разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване 

на помощ за местни фирми при разработване на нови продукти и навлизане на 

нови пазари, подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност, 

стратегически инвестиции, подкрепа развитието на нов бизнес и 

предприемачество включващи дейности, отнасящи се до създаване на среда, 

която помага на хората да развиват предприемачески умения, както и 

осигуряване на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес 

/бизнес инкубатори, рисково финансиране и програми за обучение на работна 

сила/, и др. 

 подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри 

практики, свързани с използването на ПЧП. 

 Важен фактор са действията на партньорите за интегриране на глобалните 

екологични въпроси в процеса на планиране, избягване на потенциалните рискове от 

климатичните промени и постигане на климатична сигурност. Също така, в етапите на 

наблюдение и оценка на ОПР e желателно активно участие на местните и регионалните 

екологични власти за своевременно кooрдиниране и комуникиране при разрешаване на 

потенциални „конфликти” между развитието и околната среда. Това ще осигури 

последователност в изграждането на политиките чрез предварителен обмен на 

информация, форуми за „нов диалог”, консултации и ясни механизми за 

комбинирането на становищата на всички консултирани. Може да бъде сформирано 
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звено, чиято задача ще бъде да контролира различията в политиките и да улеснява 

екологичната кooрдинация. 

 За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 

информационен поток могат да бъдат използвани следните инструменти::  

 интерактивна електронна страница;  

 съвещаване чрез електронни пощи;  

 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ОПР, източници 

на информация и полезни контакти при прилагането на плана;  

 провеждане на конференции, за да се представи процесът на изпълнение на 

ОПР на партньорите и др. 
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XV. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ОТРАЗЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ В ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 

СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД И ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

"ЕВРОПА 2020" 

 

Европейска стратегия „Европа 2020” 

В процеса на изпълнение на целите на Лисабонската стратегия до 2010 г., 

новите реалности отчетоха редица грешки в стратегическото планиране и към 

настоящия момент ЕС налага нов стил на работа като насърчава интелигентния, 

устойчив и приобщаващ растеж чрез Европейската стратегия „Европа 2020”. С цел 

постигане на заложените цели в дългосрочен план до 2020 г. ще бъдат стимулирани 

следните области: 

 Развитие на нови технологии;  

 Авангардни изследвания;  

 Високоскоростен достъп до интернет;  

 Интелигентна транспортна и енергийна инфраструктура;  

 Енергийна ефективност и възобновяеми енергии;  

 Развитие на бизнеса;  

 Квалификация и обучение 

В настоящия контекст община Малко Търново следва да използва своите 

ресурси, като стратегическо местоположение (Странджа планина), съхранено природно 

и културно наследство, активно общинско ръководство с опит в управлението на 

проекти съфинансирани от Европейските фондове и да осигурява устойчиво и 

интегрирано местно развитие в новите приоритетни направления. 

 

Национална програма за развитие „България 2020” 

В Националната програма за развитие „България 2020” от 2012 г. са изброени 

46 приоритета с цел повишаване на жизнения стандарт на населението, изграждане на 

инфраструктурата и създаване на конкурентоспособна и иновативна икономика. С 

реализирането на Общинския план за развитие 2014-2020г. и подготовката за 

следващия планов период за финансиране от ЕС Община Малко Търново ще допринесе 

за стратегическото развитие на страната. 

 

Национална стратегия за регионално развитие (2012-2022г.) 

 Стратегията на ОПР на Община Малко Търново кореспондира със 

стратегическата рамка на Националта стратегия за регионално развитие. Нейното 

изпълнение ще допринесе за постигане на визията за развитие очертана в НСРР, а 

именно: „Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя 

потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и 

туризъм, със съхранено природно и културно наследство.», както и за основните 

стратегически цели и приоритети. 

 

Национална концепция за пространствено развитие (2013-2025г.) 

Съгласно НКПР (2013-2025г.) град Малко Търново попада в групата градове от 

4-то йерархично ниво, вторичен опорен център и балансьор на селищната система в 

рамките на област Бургас, като е предложен за подкрепа от Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020г. за развитие на модела „умерен полицентризъм”. 

Община Малко Търново е изготвила и ще прилага Интегриран план за градско 



 

113 

възстановяване и развитие за програмен период 2014-2020г., с оглед подобряване на 

градската среда и обектите за публични услуги с надобщинско значение. 

 

Отразяване  на  стратегическите  цели  и  приоритети  на Националната 

стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

 

Общинският план за развитие кореспондира с целите и приоритетите на 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България (НСРР) за 

периода 2012-2022г. Неговото изпълнение ще допринесе за постигането на главната 

стратегическа цел на НСРР, а именно: „Постигане на устойчиво интегрирано 

регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на 

районите в икономически, социален и териториален аспект”.   

 

Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие 

на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. 

 

Общинският план за развитие на Община Малко Търново за периода 2014-2020г. 

е в пълно съответствие с регионалния стратегически контекст за развитие очертан в 

Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. 
Стратегията на ОПР на Община Малко Търново е в пълно съответствие с трите 

спеицифчни цели на РПР на ЮИР и изпълнението й ще допринесе за тяхната 

реализация, а именно: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално 

(с другите райони от ниво 2 в страната) и вътрешнорегионално (между областите в 

рамките на района от ниво 2) ниво посредством използване на собствения потенциал 

на района в условията на щадящо околната среда развитие;  

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на 

междуобластните неравенства в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и 

подобряване на социалната инфраструктура;  

Стратегическа цел 3: Развитие и подобряване на териториалното 

сближаване на ЮИР чрез използване на различните форми на териториалното 

сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално; 

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез 

укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството 

на средата в населените места. 

  

Съответствие с Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 

2014-2020г. 

  

Областната стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020 г. 
определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие на територията на област Бургас в съответствие с предвижданията на 

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г., 

Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г. и другите 

структуроопределящи секторни политики и стратегии на национално и европейско 

ниво, като същевременно се отчетат потенциала и нуждите на област Бургас. В този 

контекст Общинският план за развитие на Община Малко Търново за периода 2014-

2020г. е в пълно съответствие със заложените стратегически цели и приоритети за 

развитие на областта и ще допринесе за тяхното постигане, а именно: 
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Главната цел на Областната стратегия на развитие на област Бургас 2014-

2020: 

«Формиране на устойчиво социално-икономическо развитие на област Бургас 

интегриращо хора, техносфера и природа в перспективна териториално пространство»  

и стратегическите цели: 

Стратегическа цел 1:  

Формиране на устойчива икономическа динамика на база иновационна платформа на 

развитие, създаваща високо равнище на трудова заетост, характеризиращо се с добри 

качествени показатели, създаване на усъвършенствана инфраструктура и провеждане 

на политики на запазване на околната среда; 

Стратегическа цел 2:  

Постигане на успешна социална динамика, базирана на развито здравеопазване и 

мрежа от социални услуги,  модерно и достъпно образование, хуманистична култура, 

активна демографска политика и растеж – положителен естествен прираст в областта, 

рязко съкращаване на емиграцията – външна и вътрешна, понижаване на равнището на 

ранна смъртност. 

 


