
Обществено обсъждане на Стратегия за местно развитие на Странджа 
 

В Сивата зала на Читалище „Просвета” в гр. Малко Търново на 26 февруари се 
проведе обществено обсъждане на предварителния вариант на интегрираната стратегия 
за местно развитие, разработена в рамките на Проект „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на 
територията на общините Малко Търново, Царево, Приморско” по Ос 4 – ЛИДЕР от 
Програмата за развитие на селските райони в България 2007–2013 г. Проектът се 
изпълнява от Бизнес център Малко Търново вече девет месеца, като крайният резултат 
е създаване на необходимите условия за прилагане на подхода ЛИДЕР на територията 
на трите общини и усвояване на 2 млн. евро чрез реализирането на малки проекти, 
свързани с развитието на икономиката на територията на Странджа. Срещи за 
обсъждане на Стратегията се състояха на 25 февруари и в останалите две общини, 
включени в партньорския проект – Царево и Приморско. Всеки жител на територията 
на проекта може свободно да изкаже своето мнение за бъдещата стратегия, както и да 
предложи промени. Това е важно, защото Интегрираната стратегия за местно развитие 
ще се базира на реално направени предложения за проекти от реални местни хора, 
които след одобрението й ще реализират своите идеи. Трябва да се има предвид, че 
проекти, чийто предмет на дейност не бъде включен в Стратегията на сегашния етап, 
няма да могат да се финансират от нейния бюджет в бъдеще. 

За изпълнението на Стратегията за местно развитие ще следи организация с 
нестопанска цел в обществена полза, наречена Местна инициативна група, чието 
регистриране предстои през март тази година. 

„От активността на местните хора, техния предприемачески дух и качеството на 
предложените сега проектни идеи зависи, как тази Стратегия ще бъде изпълнена през 
следващите години и дали тези 2 млн. евро ще се влеят в местната икономика и ще 
допринесат за развитието на региона на Странджа”, коментира координаторът на 
проекта Владимир Димитров. 


