ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2019 г.
Община Болярово разполага с уникално културноисторическо наследство и природно богатство, което има голям
туристически потенциал и може да допринесе за икономическото
развитие на региона и превръщането на туризма в приоритетен
отрасъл.
Представеният отчет цели публичност и популяризиране на
реализираните дейности от Плана за действие към Програмата за
развитие на туризма в община Болярово за 2019 година,
насърчаване на активността на по-голям брой хора, институции,
бизнеса.
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 12, т. 1 от
Закона за туризма. На свое редовно заседание, провело се на
24.02.2020 г. Консултативният съвет по въпросите за развитие на
туризма на територията на общината, одобри отчета, съгласно
чл.13, ал.6, т.1 от Закона за туризма.
През 2019 година Програмата за развитие на туризма на
територията на община Болярово се изпълняваше с участието на –
Общинска администрация, бизнеса, НПО-та, държавни структури,
читалища, училища и други. Заинтересованите страни – хора и
институции са включени в процеса на планиране, за да се
гарантира, че разработената програма отразява нуждите им и
постига баланс между интересите на всички тях. Необходимо е да
се продължи разширяването и задълбочаването на взаимовръзките

между всички заинтересовани страни, с координиращата роля на
Община Болярово, в частност Консултативният съвет по туризъм.
I.

Консултативен съвет.

Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община
Болярово е консултативен орган към кмета на Община Болярово за
осъществяване на сътрудничество и координация в областта на
туризма. Неговият брой и поименен състав се определят със
заповед на кмета на общината. В състава му участват с равен брой
представители на местната администрация и други физически и
юридически лица, които имат отношение към развитието на
туризма, от друга страна. Консултативният съвет по въпросите на
туризма обсъжда и одобрява програмата за развитие на туризма на
територията на общината и отчета за нейното изпълнение. Със
Заповед на Кмета на общината, за Председател през следващия
период бе определена г-жа Нина Терзиева – зам. кмет на общината;
През отчетната година бяха проведени три официални
заседания на Консултативния съвет по въпросите за развитие на
туризма в общината и обсъждане на текущо възникнали въпроси.
На тях бяха предложени и взети следните решения :
1.

Консултативния съвет да се събира на всеки три месеца;

2. Да се направи предложение до Кмета на общината за
изготвяне на информационни табели и диплянки.
3.

Да проведе среща с бизнеса на местно ниво.

4. Да се посетят други туристически дружества с цел обмяна на
опит.
5.

Изготвяне на информационна карта на община Болярово.

6. Посещение на туристически обекти на територията на
общината.

ІІ. В областта на природни ресурси
Язовири:
Язовир „Малко Шарково“ на р. Поповска при с. Малко
Шарково е вторият по големина в страната, язовир със земнонасипна стена, „раят на птиците“ и има максимален обем 55 млн.
куб. метра. Площта на язовир „Малко Шарково“ е 3,9 км².
В община Болярово има още 93 броя по-малки язовири, намиращи
се в различни населени места – Болярово-4 бр., Воден-2 бр., Малко
Шарково-7 бр., Мамарчево-8 бр., Попово-6 бр., Ружица-4 бр.,
Ситово-5 бр., Шарково-5 бр., Крайново-1 бр., Вълчи извор-2 бр.,
Голямо Крушево-9 бр., Горска поляна-7 бр., Денница-2бр., Камен
връх-4бр., Оман-5 бр., Стефан Караджово-8 бр., Странджа-8 бр.,
Дъбово – 2бр. и Златиница – 1бр.Извършен е ремонт на обща
стойност от 36000 лв. на язовири в следните населени
места:с.Воден -1 язовир, с.Голямо Крушево- 2 язовира, с.Камен
връх-2 язовира, с.Оман-1 язовир, с.Странджа-1 язовир и с.Дъбово-1
язовир.
І І І . Селища и население
Брой жители
Към 27.01.2020 г. населението на община Болярово по постоянен
адрес е 3236 и по настоящ адрес – 3734
По населени места населението е разпределено както следва:
Град/село Население към 27.01.2020 г.
гр.Болярово - по пост.адрес са 1134, а по настоящ адрес -1216
с.Воден - по пост.адрес са 280 , а по настоящ адрес - 326
с.Вълчи извор -по пост.адрес са 23 , а по настоящ адрес – 26
с.Голямо Крушево - по пост.адрес са 142 , а по настоящ адрес – 207

с.Горска поляна - пост.адрес са 35 , а по настоящ адрес – 77
с.Денница - пост.адрес са 33 , а по настоящ адрес – 58
с.Дъбово - пост.адрес са 19 , а по настоящ адрес – 27
с.Златиница - пост.адрес са 20 , а по настоящ адрес – 37
с.Иглика - пост.адрес са 7 , а по настоящ адрес – 13
с.Камен връх - пост.адрес са11 , а по настоящ адрес – 24
с.Крайново - пост.адрес са16 , а по настоящ адрес – 48
с.Малко Шарково - пост.адрес са156 , а по настоящ адрес – 205
с.Мамарчево- - пост.адрес са 345 , а по настоящ адрес – 330
с.Оман - пост.адрес са 27 , а по настоящ адрес – 56
с.Попово - пост.адрес са 283 , а по настоящ адрес – 293
с. Ружица - пост.адрес са 69 , а по настоящ адрес – 80
с. Ситово - пост.адрес са 56 , а по настоящ адрес – 96
с. Стефан Караджово - пост.адрес са 418 , а по настоящ адрес – 398
с. Странджа - пост.адрес са 26 , а по настоящ адрес – 68
с. Шарково - пост.адрес са 136 , а по настоящ адрес – 149
Заетост
50% от населението в община Болярово е в трудоспособна
възраст. Относителният дял на младите хора и децата до 14годишна възраст е сравнително малък - 14% от общото население.
Прогнозите на НСИ показват, че в периода до 2020 година броят на
младите хора в България ще намалява, като особено изразено ще е
намалението на възрастовите групи 15-19 и 20-24 години

БЕЗРАБОТИЦА ОТ БЮРОТО ПО ТРУДА – към 31.12.2019
г.безработицата е 15,21 %.Общ брой регистрирани безработни лица
към 31.12.2019 – 193.От тях 96 са ПБЛ/продължително безработни
лица/, 1 с висше образование, 75 със средно образование, 30 с
основно образование и 87 с начално и по-ниско
образование..Младежите до 29 г. са били 24.През 2019 г. 2 лица са
започнали работа по мерки за заетост по ЗНЗ, 8 но Национални
програми и 18 по ОП“РЧР“.
ІV. Инфраструктура и обществени услуги
Пътища
Територията на община Болярово се пресича от пътища II-ри и IIIти клас, които са част от републиканската пътна мрежа, както и от
четвъртокласни пътища, които са елемент на общинската пътна
мрежа. През общината не преминават автомагистрали и
първокласни пътища. Извършено бе рехабилитиране и асфалтови
кърпежи на ІV–то класна пътна мрежа на стойност 125000 лв.
Изготвянето на нови входни знаци за 2019г в с.Голямо
Крушево,с.Златиница и с.Камен връх на стойност 25000лв..

V. Благоустрояване
Водоснабдяване и канализация
Има изградени довеждащи водопроводи до всички населени места
в община Болярово. В общинския център гр. Болярово има
изградено водоснабдяване на 100% от територията, а канализация
на 80 %.Частично е подменено водоснабдяването в селата –
Мамарчево – 258 метра за 70 000лв., Голямо Крушево – 205 метра
за 52 500лв., Стефан Караджово – 160 метра за 43 236лв., Попово –
111 метра за 30 000лв., Малко Шарково – 90 метра за 20 000лв.и
Шарково – 50 метра за 19 680. Всички водопроводи са изпълнени с

полиетиленове тръби Ф-90 и са извършени необходимите сградни
отклонения към къщите и дворовете на населението
През 2019 г.частично е подменен водопровода в с.Стефан
Караджово на стойност 20000лв. и канализация в гр.Болярово на
стойност 50000лв.
Сметосъбиране
Сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци на
територията на община Болярово се извършва от Община Болярово
чрез контейнери тип “Бобър” и кофи тип “Мева” по утвърден от
общината график, в който са включени всички населени места.
Комуникации
Съобщителна и интернет инфраструктура. Всички населени места в
общината са включени в националната съобщителна мрежа за
автоматично избиране. Цифрови централи има в гр. Болярово и
селата Мамарчево и Голямо Крушево.
Мобилните оператори имат непълно покритие в някои населени
места на територията на община Болярово. /в центъра на Болярово ,
както и в други възлови места в града има изградена безплатна WIFI мрежа /
В гр. Болярово, с. Стефан Караджово, с. Мамарчево, с. Голямо
Крушево, с. Воден, с. Попово има осигурен интернет достъп.
/РУГИ/
Транспорт
Транспортното обслужване на населението от Община Болярово се
осъществява от превозваческа фирма „ДИЧОНИ“ ЕООД гр.Ямбол,
с която Община Болярово има подписан Договор за 5 години от
началото на 2016 година. За целта през 2018г., бяха актуализирани

19бр. автобусни линии по маршрутни разписания в общината и
областта.
Финансови услуги
На този етап няма разкрити клонове на банки в град Болярово.
Банково обслужване на живущите в общината се извършва в град
Елхово. На територията на град Болярово има един банкомат – на
Банка ДСК. Водят се преговори отново да се разкрие банков клон в
гр. Болярово.
Спортни съоръжения
Общината разполага с два футболни стадиона - в град Болярово
напълно нов, финансиран със средства по програма за
трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция, който
предоставя възможности за организиране на състезания и
стадион”Граничар” в село Мамарчево, който бе възобновен и се
използва активно за организирани футболни турнири и свободен
спорт.
Два физкултурни салона в училищата в град Болярово и с. Стефан
Караджово дават възможност за практикуване на футбол,
баскетбол, волейбол; налице е физкултурен салон и в ЦДГ
„Здравец” - гр. Болярово.
Открити спортни площадки в училищата за провеждане на редовни
учебни занятия и свободни спортни занимания.
Спечелен е и започва изпълнението на проект - Изграждане на
мултифункционално спортно игрище, УПИ - XXI, КВ. 21, гр.
Болярово, общ. Болярово. Финансираща организация: Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г. Продължителност на
проекта: 36 месеца – 07.05.2019 г. до 07.05.2022 г.Стойност на
проекта: 97 694.32 лв.

Дейности по проекта: Изграждане на мултифункционално игрище с
ажурна ограда. Спортното игрище е предвидено да бъде с големина
17х27 м. и включващо две тренировъчни полета – за футбол и
баскетбол.Резултат: Изградено мултифункционално игрище с
ажурна ограда с големина 17х27 м. и включващо две тренировъчни
полета – за футбол и баскетбол
Търговски и битови услуги
Търговията на територията на общината през 2019 г. се
осъществява от ПК «Напредък» Болярово и в обектите на ЕТ във
всички населени места с изключение на Вълчи извор, Дъбово,
Странджа, Златиница и Камен връх.
Общия брой на местата за отдих-стаи за настаняване на
територията на Община Болярово е 29 с общо 150 легла,
включително един брой хотел, един брой мотел , а действащите
заведения за хранене и развлечения е 21броя, от които два броя
ресторанти. Добра придобивка е утвърдилия се ежеседмичен нов
закрит кооперативен пазар в гр.Болярово, където жители и гости
на общината могат да намерят необходимите стоки за бита, както и
разнообразния асортимент от плодове и зеленчуци. Пазарът
предлага добри условия за работа на търговците и качество на
обслужване на клиентите.
VІ. Организиране на събития и мероприятия с местно и
национално значение, които допринасят за развитието на туризма
Музейна етнографска сбирка в гр. Болярово, музейна
етнографска сбирка „От ралото и гегата до компютъра” в с. Воден,
етнографска сбирка в с. Крайново, Къща-музей на Стефан Караджа
в с. Стефан Караджово. През 1972 г. е обявена за паметник на
културата с национално значение.
Национален детски фолклорен събор „Върбова свирка
свири” и Фолклорен събор „Воден пее и танцува. ”Музейна

етнографска сбирка в гр. Болярово, музейна етнографска сбирка
„От ралото и гегата до компютъра” в с. Воден, етнографска сбирка
в с. Крайново, къща-музей на Стефан Караджа в с. Стефан
Караджово. През 1972 г. е обявена за паметник на културата с
национално значение.
•
Ежегодните общински прегледи на художествената
самодейност на фолклорните, певчески групи;
•
Общинските литературни и художествени конкурси-изложби
за бележити дати;
•

Коледарските традиционни надпявания;

•
Ежегодните местни събори по населени места съгласно
Културния календар на община Болярово.
VІІ . Осъществени посещения на туристически обекти и
забележителности в чужбина, България и общината.
Представители на Пенсионерски клуб гр. Болярово посетиха
Република Гърция – град Солун, Република Турция – град Одрин,
Република Сърбия – градовете Белград, Ниш, Нови сад и Пирот.
Те посетиха и – „Кръстова гора“ и „Петрова нива“
СУ „ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ град Болярово – туристически маршрути
до връх Шипка,, Археологически комплекс с. Кабиле,, исторически
забележителности в град Велико Търново, Дряновския манастир,
село Стефан Караджово къщата музей и църквата на селото, Еко
поход до Гранични войски.
ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“с. Стефан Караджово. Туристически
поход до исихасткия манастир с. Воден, до хижа Ст. Караджово, до
крастав кладенец. Природонаучен музей гр.Бургас, гр. Котел и
туристически забележителности на с. Жеравна.

НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА - 1904“с. Стефан Караджово. Над 200 са
туристическите посещения в къщата – музей на Стефан Караджа,
Посещенията са на туристи от Ямбол, Бургас Сливен и Хасково,
както и ученици от гр. Елхово и ПГ по Лека промишленост,
екология и химични технологии гр. Ямбол. Над 180 са туристите
посетили църквата „Успение Богородично“ Организирана бе и
туристическа екскурзия до историческия Бачковски
манастир.Организират се ежегодни походи за посрещана на Първа
пролет и Трифон Зарезан.
НЧ“А.МАЙМУНКОВА - 1894“ с. Воден. Туристически обекти и
забележителности в - гр. София, гр. Пловдив, гр. Ловеч и гр. В.
Търново.Няколко велопохода организирани от „Тур Странджа“ гр.
Бургас по маршрута Елхово – Ахтопол.Същите посетиха
„Парорийски манастир“, „Средновековната крепост“, църквата
„Свети Георги“ и етнографската сбирка на селото.
НЧ “Н.Й. ВАПЦАРОВ - 1894“ с. Попово. Посещение на музейната
сбирка.Организиране туристически поход с деца и ученици до м.
„Канарата“.
НЧ “ПРОСВЕТА - 1927“ с. г. Крушево. Посещения на туристически
забележителности в гр. Гълабово, гр. Елхово, с. Воден и манастира
„Света Троица“
МКБППМН гр. Болярово. Туристически велопоход с ученици до
Христовия кръст над града.
Жители на с. Ситово и с. Иглика участваха в туристически поход до
местността „Манастира“ на с. Иглика.
VІІІ. Ловен и риболовен туризъм
През отчетния период рязко се увеличиха любителите
на риболовния туризъм посещаващи язовирите на селищата в
общината. Бележи голям скок и ловния туризъм. В дружинките на

селищата членуват ловци от цялата страна. Те полагат сериозна
грижа за изтребването на вредния дивеч, който е заплаха за стоката
на животновъдите в района. Спомагат за намаляването на
популацията на глиганите и мерките, които се вземат срещу
разпространението на африканската чума по свинете. Отбелязани
са успехи в отстрела на вреден дивеч – на вълци в селата
Шарково, Стефан Караджово и село Крайново, чакали и лисици
във всички дружинки.
Месеците декември и януари бяха изключително ползотворни за
ловната дружинка в село Странджа. За два месеца - 37 глигана.
Доста успешни са и излетите на ловните дружинки в Стефан
Караджово, Крайново. Георги Христов получи сертификат за
златен медал от Държавно горско стопанство – Елхово, след като
отстреля 7-годишен глиган и получи обща оценка на трофея 120,50
точки.
XII. Заключение.
Като заключение можем да отбележим, че общинската
администрация работи в ползотворно сътрудничество с местния
туристически бизнес. Бизнеса получава своевременна информация
за всички културни, спортни и други инициативи на общината.
Общината има потенциал да се превърне в привлекателна
туристическа дестинация както за български, така и за
чуждестранни туристи.

