
Изявление на г-н Иван Иванов - кмет на община Малко Търново, направено 

на сесия на Общински съвет - Малко Търново, състояла се на 30 юли 2010 г., 

по повод   мотивите за преминаването на групата съветници от ВМРО към 

ПП ГЕРБ: 

- Уважаеми г-н председател, аз не мога да се съглася, че когато има 

внесен текст, който касае община Малко Търново, трябва да се чете само 

писмото. Имайки предвид, че беше оспорено да се прочете декларацията, аз 

предлагам да ви я прочета, защото имам коментарии по тази декларация. Мен 

не ме интересуват в конкретния случай зрителите, мен ме интересува нещо 

друго. Интересува ме, че се използва принципа на Гьобелс- „Една лъжа 

казана сто пъти, става истина”. Свидетели сме на лъжи, на клевети, от 

изборите на 2007 година. И въпреки, че до сега съм се стремял да водя 

абсолютно колегиална политика, да не нападам никой, никого да не 

обиждам, повече няма да мълча. Защото се минават всякакви граници. Няма 

да ви чета целия пълнеж, само няколко неща, които искам да коментирам.  

„Такъв е моментът и за развитието на община Малко Търново. Пълен 

срив на икономиката. Най-голям ръст на безработицата и масово изселване 

на местното население. На този фон ярко контрастира бездействието на 

общинското ръководство и безсилието на Общинския съвет.” 

Уважаеми госпожи и господа, отнася се и за вас. 

„Липсват инициативата и включването на общината в европейските 

проекти за развитие, липсва законодателна и контролираща роля на 

Общинския съвет.” Преди това един от мотивите е че „Местната организация 

на ПП ГЕРБ – Малко Търново не се съобрази с указанията на своя център и 

подкрепи кандидата за кмет от БСП, което предреши резултата в изборите за 

местна власт.” 

Аз мисля, че резултатът до голяма степен беше повлиян отново от 

клеветите и от лъжите, за милионите ми по банковите сметки и за хотелите, 

които имам в различни части на страната. Бих желал да си ги получа, ако не 

възразявате. Три години вече си ги търся. 

Що се касае за подкрепата, смея да твърдя, че за мен са гласували много 

хора с дясно мислене. Защото в политиката, която провеждам в общината, 

съм се ръководел от прагматизма, а не от политически пристрастия. И затова 

за разлика от някои други в момента, когато някой човек дойде да търси 



работа, съм се стремял да го взема на работа, без да го питам от коя партия е, 

и такива свидетели има много в общината.  

Ще си позволя да продължа и нататък. Когато се говори нещо, което 

няма покритие, просто то олеква във въздуха. Думите ви нямат стойност. 

Смея да твърдя, че заедно с екипа си, от едно село, каквото беше гр. Малко 

Търново като инфраструктура през 2000 г., стана град. Ще ви припомня само 

канализациите, сградите, асфалтиранията, водоснабдяванията, парковете и 

т.н.  В това, в което ни обвинявате, че нямаме реализирани проекти, ето тука 

ви е отчетът, тука са над 120 проекта за 2000-2008 г. В момента са над 150. 

Сега изпълняваме 6 проекта, една малка община- 6 проекта. И сме подали 

още толкова, които ще бъдат изпълнени през следващия мандат. Направили 

сме го, защото е важно това да стане.  

За работните места- общината е най-големият работодател. През този 

период сме запазили и създали над 150 работни места. Мога да ги изброя 

поименно, защото ги знам и всяко едно от тях е изстрадано. И другото, на 

което е добре да обърнете внимание. Какъв беше бюджета на общината през 

2000 г. и какъв е сега. Разликата е пет пъти. Това не става с голи приказки. 

За безработицата- ето ви я справката: 16 юли 2010 г., за полугодието: 

Малко Търново- 158 души, без коментар, че много от тях работят, така 

казано „на черно”. Много от тях нямат необходимата квалификация за 

работа. Това налага в дърводобива и в животновъдството да идват хора от 

вън.  

Относно състоянието на общината- една малка община с население под 

5 000 човека. Ето ви писмото, с което искаме финансиране или кредитиране 

от фонд „Флаг”. Искаме да бъдат опростени лихвите. Ще ви цитирам какво 

пише: „Кредитният потенциал в общините е интегрален показател, който 

обобщава информация за собствените приходи на един жител, делá на 

собствените приходи в общите  приходи на общинския бюджет и отношение 

на нетния оперативен излишък към местните приходи на общината. Както 

изборът на показателите, така и обобщаването им в един интегрален 

показател са извършени по един и същи начин за всички общини, на база 

отчетни данни за общинските бюджети за 2005, 2006 и 2007 г. и по тази 

причина липсва субективизъм при отнасяне една община към съответната 

група.  Малко Търново попада в групата на общините с висок кредитен 

потенциал и разходите им за обслужване кредита (лихви и такси) не се 



субсидират от централния бюджет за 2009 г. Трябва да подчертаем, че 

собствените приходи на община Малко Търново на един жител са 

сравнително високи: над 400 лева при средно за страната около 190 лева.” 

И накрая, ето ви го ДВ от 23 юли 2010 г.- Законът за бюджета. Там 

общините са разделени на две категории: Първа категория, които имат 

сумата на изравнителната субсидия по-голяма от 33,33% от сумата на 

отчетените за 2009 г. собствени приходи. И втора група, в която сумата е по-

малка, т.е. общини, които са в по-добро финансово състояние. Ето къде се 

намира Малко Търново, можете да го видите, ето тука съм ви подчертал 

второто. Наред с Пловдив, Велико Търново и т.н.  

Така че, когато се говори нещо, добре е да има документи, защото 

думите без съдържание не означават нищо. И е добре човек да носи 

отговорност, за това, което казва. Тези от вас, които искат тези документи, те 

са на ваше разположение.  Благодаря ви.  

 


