
 

О Т Ч Е Т 
ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 
през периода І.2011 – ІХ.2011 год. 

 

 

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ, 

 

  

През изминалата четвърта година от мандат 2007-2011 широкият 

спектър от дейности на общинската администрация, вменени със Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и  редица други 

нормативни актове и документи, определяше до голяма степен динамиката и 

отговорностите в дейността й. Работата на общината за отчетния период 

съвсем естествено беше съобразена и с характера на икономическата и 

финансова криза, продължаваща от предходния период. Да се твърди, че 

кризата в нейните глобални измерения е извън управленческите проблеми на 

общината е неправилно и самонадеяно. Именно този факт наложи, 

общинското ръководство внимателно да анализира обстоятелствата, ясно и 

точно да формулира проблемите, произтичащи от драстично намалелите 

собствени приходи, обстоятелство оказващо пряко въздействие за решаването 

на най-неотложните задачите, свързани с бъдещото развитие на общината. 

Ударението във всички направления от дейностите за отчетния период беше 

поставено върху пълноценното използване на възможностите от Оперативните 

програми, имащи значение за решаването на някои основни местни проблеми. 

Изпълнявайки предварително заложените стратегически задачи и приоритети, 

включени в Общинския план за развитие на Община Малко Търново за 

периода 2007-2013 год., усилията на общинското ръководство през отчетния 

период бяха насочени към: 

 подобряване на инфраструктурата на населените места; 

 стопанисване  и  развитие на общинската собственост; 

 привличане на инвестиции в общината чрез участието с проекти по 

програми на Европейския съюз; 

 развитие на туризма – селски, културен, еко и др.; 

 развитие на трансграничното сътрудничество. 

 

 

През отчетния период бе налице повишаване на  безработицата, факт,  

дължащ се на продължаващата световна финансова криза и неадекватното 

централно управление. Както и  през предходните години икономически 

активното население бе съсредоточено предимно в гр. Малко Търново и 



селата Граматиково и Звездец. Проблем продължава да бъде безработицата 

при жените в трудоспособна възраст и безработните без квалификация. Един 

от основните акценти в работата на общинското ръководство бе намаляване на 

безработицата чрез максимално използване на възможностите на програмите, 

реализирани от Бюрата по труда и финансирани от Министерството на труда и 

социалната политика. Общината участва по две от програмите на 

Министерство на труда и социалната политика: Национална програма „От 

социални помощи към осигуряване на заетост” и Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”,  по които бе осигурена работа на 11 

безработни лица. 

В обобщен вид към края на м. август 2011 г. безработицата в района е  

10,60 %, или в сравнение със същия период на 2010 год.   се наблюдава макар 

и минимално намаление  с 0,09 %. 

 

 

Разработени и реализирани проекти  

на територията на общината 

 

 

Следвайки основните приоритети в развитието си и съобразявайки се с 

изискванията, заложени в регламентите на ЕС най-важните задачи, които 

общинското ръководство се стремеше да  изпълни и през този отчетен  период 

бяха изграждане на нова и доизграждане на съществуващата инфраструктура - 

канализации, водопроводни мрежи, пречиствателни станции, депо за 

обезвреждане на твърди битови отпадъци, ремонт на пътища  и др. Това са 

проекти за реализирането на които са необходими милиони левове 

инвестиции, средства с които общината не разполага. Този факт наложи 

необходимостта общината да кандидатства пред различните оперативни 

програми на Европейския съюз с цел финансиране на дейностите и 

последващо реализиране на проектните предложения.  

  Проектите, които общината успя да изготви, защити и реализира са: 

 

 

Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за 

потенциална Местна инициативна група на територията на общините 

Малко Търново, Царево, Приморско” 

/ос  4  от  Програмата за развитие на селските райони/ 

 

Във връзка с изпълнението на заложените в общинския план 

приоритети, свързани с подпомагане развитието на малкия и средния бизнес 

Община Малко Търново изцяло пое инициативата за разработването и 

реализирането на проекта „Придобиване на умения и постигане на 



обществена активност за потенциална Местна инициативна група на 

територията на общините Малко Търново, Царево, Приморско”, където 

водеща организация е “Бизнес  център – Малко Търново”. По този повод 

общината организира и проведе срещите с ръководства на трите общини, 

разработи проектното предложение и го внесе за разглеждане и оценка пред 

Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони. Същото бе 

одобрено и през м. Юни 2009 год. стартира реализирането на заложените 

дейности. 

В резултат на този проект бе изготвена Стратегия за местно развитие на 

територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско и 

регистрирано сдружение Местна инициативна група „СТРАНДЖА”. 

Стратегията включва дейности и мерки за подобряване икономическото 

състояние на трите общини и ще се изпълнява от Местна инициативна група 

„СТРАНДЖА”  до 2015 г. 

Заявления за одобрение на Местна инициативна група МИГ 

СТРАНДЖА, нейното управление и финансиране на бюджета на Стратегията 

за местно развитие на територията на общините Малко Търново, Царево, 

Приморско, бяха внесени през м. август в Министерството на земеделието и 

храните. 

Общата стойност на проекта е 179 613 лв.  

 

 

 

Проект “Подкрепа за достоен живот” 

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, 

които не могат да се самообслужват) 

 

 На 8 октомври 2010 г. Министерство на труда и социалната политика 

стартира изпълнението на проект "Подкрепа за достоен живот" по Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 

"Алтернативи", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" чрез Европейския социален фонд. Община Малко Търново подписа 

споразумение за  партньорство, като се ангажира да създаде организация за 

успешното реализиране на проекта на общинско ниво. За целта от 8 Ноември 

2010 г.  стартира процедура по събиране на документи на желаещите 

кандидати за потребители на услугата и кандидати за лични асистенти. 

Основната цел на проекта е да бъде оказана подкрепа за социално 

включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата 

интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното 

предприемачество и повишаване  трудоспособността и продължителността на 

трудовия живот на работната сила. Един от акцентите в тази област на 



интервенция е фокусиран върху развитието на форми на социални услуги, 

които се предоставят в семейна среда на зависими членове от семействата. 

Целевата групи към която са насочени дейностите по проекта са лица с 

трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, които бяха подбрани 

в хода на изпълнение на проекта при спазване на Методиката за извършване 

на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален 

месечен бюджет за "Личен асистент". 

Във връзка с изпълнение на заложените по проекта дейности към момента 

са назначени 8 „лични асистента”, които полагат грижи за 9 лица и деца с 

трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които немогат или са 

много затруднени да се обслужват сами.  

 Проекта е с продължителност 17 месеца.  

 Обща стойност:  31 164,72 лв. 

 

 

 

„Изготвяне на прединвестиционно проучване, идеен и работен 

проект за изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци и 

за закриване на съществуващото общинско депо в м. Сушица, 

землище Малко Търново и подготовка на  комплексно 

разрешително, съгласно ЗООС” 

 

Съгласно изискванията на Директива 2006/12/ЕС, относно отпадъците 

и Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците Република България 

пое ангажимента за изграждане на система от съоръжения /включваща общо 

55 регионални системи от съоръжения/, осигуряваща екологосъобразното 

обезвреждане на цялото количество битови  отпадъци, генерирани на 

територията на страната и прекратяване на експлоатацията и закриване на 

всички депа, които не отговарят на нормативната  уредба. По разработената 

схема от Министерство на околната среда и водите ние трябваше да 

депонираме отпадъка си в сметището в с. Равадиново. Може би си представяте 

разходите, които трябваше да бъдат заплатени от населението на общината. 

Това наложи остра и решителна аргументация от страна на ръководството на 

общината, в следствие на което ние получихме правото да имаме 

самостоятелно сметище само за населените места на общината, като 

единственото условие на министерството бе да организираме сметоизвозване 

от всички населени места в общината. Във тази връзка  Община Малко 

Търново подготвя  проектно предложение «Изграждане на регионална система 

за управление на отпадъците в регион Малко Търново” за кандидатстване по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 2, което 

включва  изграждане на депо  за обезвреждане на битови отпадъци и 

довеждаща техническа инфраструктура.  



Съгласно изискванията на горепосочените регламенти на ЕС тези 

съоръжения трябва да бъдат изградени до 2014 год., след което на 

неизпълнилите задълженията си ще бъдат налагани финансови санкции. 

Факта, че депото в Малко Търново е едно от 55-те депа, включени  в системата 

от регионални съоръжения, наложи предприемането на незабавни мерки за 

стартиране на дейностите по неговото проектиране. В тази връзка в края на 

2009 год. Община Малко Търново кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на 

дейностите по опазване наоколната среда /ПУДООС/ с проект „Изготвяне на 

прединвестиционно проучване, идеен и работен проект за изграждане на депо 

за обезвреждане на битови отпадъци и за закриване на съществуващото 

общинско депо в м. Сушица, землище Малко Търново и подготовка на  

комплексно разрешително, съгласно ЗООС”. Същият бе одобрен и през месец 

май 2010 год. бе сключен договор. 

На територията на общината няма депо, което да отговаря на 

изискванията или такова, което може да бъде приведено във вид отговарящ на 

изискванията. Затова основната цел на предложението е  проектиране на депо 

за обезвреждане на твърди битови отпадъци с район на обслужване  - 

населените места в община Малко Търново. Предвидено е работния проект да 

включва използването на технология, която да съответства на съвременните 

тенденции в областта на обезвреждане на отпадъците.  

Проектът включва съвкупност от дейности, които в крайния си резултат 

ще подпомогнат участието на общината в кандидатстването за изграждане на 

инфраструктурния обект – депо за обезвреждане на твърди битови отпадъци, 

решаващ проблемите с управлението на отпадъците в общината. 

Общата стойност на проекта е 316 080 лв.  

  

Към настоящият момент проектното предложение за „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в община Малко Търново” е 

внесено в Министерство на околната среда и водите – 13.06.2011 г. и е в 

процес на оценка. 

 

 

Проект за местно развитие „Странджа” 

 

През отчетния период продължи изпълнението на  дейностите по 

пилотният проект за местно развитие „Странджа”, с който е ангажиран Бизнес 

център Малко Търново. Същият е инициатива на Съвета на Европа по 

Регионална програма за културно и природно наследство на Югоизточна 

Европа. Стремежа е да се открият алтернативи за хомогенизацията на 

територията на региона чрез разработване на стратегия за устойчиво развитие, 



която да използва по най-добрия възможен начин наличните регионални 

ресурси – природни и културно-исторически. 

Районът на Странджа е избран през 2006 г. за пилотна територия по 

проекта в резултат на дълъг процес и консултации на регионално и 

национално ниво и под методическото наблюдение на експерти от Съвета на 

Европа.  Избраната пилотна територия включва общините Малко Търново, 

Царево и Средец. В резултат на предварителните проучвания и диагнозата, 

извършена през октомври 2008 г. от експерти на Съвета на Европа, община 

Малко Търново е определена за водеща в изпълнението на проекта. 

Главната цел на проекта е да помогне на националните, регионалните и 

местни институции да идентифицират дългосрочния социален и икономически 

потенциал за развитие на територията. Този потенциал се основава на 

оползотворяването на природното и културното наследство, с цел определяне 

на регионалните политики и механизмите за децентрализация чрез изпробване 

на конкретни алтернативни модели за развитие. 

Амбицията на този проект е да подготви теоретичното разработване на 

устойчивото развитие. Тази разработка ще се използва като основа за 

подготвянето и бъдещото финансиране от различни програми и фондове на 

Европейския съюз. Продължителността му е 3 години, като до края на 2012 г. 

трябва да се изработи интегрирана дългосрочна стратегия за развитие на 

региона, базирана на културните и природните ресурси на трите общини. 

Освен Пилотен проект за местно развитие „Странджа”, в Югоизточна 

Европа се реализират още 7 идентични пилотни проекта: в Македония, 

Сърбия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватия и Косово. 

Всички те въвеждат и използват една и съща методология под ръководството 

на Съвета на Европа. Общата територия, която обхващат 8-те пилотни проекта 

е над 10 000 кв. км, 62 общини и население, наброяващо над 700 000 души. 

 

 

Проект „Културна ценност за устойчиво териториално 

управление и маркетинг”  

  

Проекта „Културна ценност за устойчиво териториално управление и 

маркетинг” е разработен от регион Венеция /Италия/ и  подаден директно пред 

Европейската комисия в Брюксел, Транснационална програма за 

сътрудничество – Югоизточна Европа. Община Малко Търново участва като 

партньор в проекта. В тази връзка бяха подготвени и представени всички 

необходими документи за участие. 

Основната цел на проектното предложение е повишаване нивото на 

привличане на инвестиции към културното наследство, чрез създаване на нови 

институционални възможности и прилагане на иновативни модели на 

управление, способни да намалят административните, социалните и 



икономическите бариери между културното наследство и потенциалните 

инвеститори, в това число и насърчаване на пилотни проекти за местно 

развитие. Водещ партньор е регион Венеция. Заедно с община Малко Търново 

в проекта участват осем партньора от страни от Югоизточна Европа, членки 

на Европейския съюз /Гърция, Министерства на културата на Румъния, 

Македония, Сърбия, Черна гора, търговската камара на Венеция, технически 

университет Грац – Австрия, община Лайбниц – Австрия/. 

Продължителността на проекта е 30 месеца. 

Същият е в процес на оценяване. 

 

 

 

“Почистване, корекция на река Младежка и  укрепване на левия й  

бряг в с. Младежко” 

 

Към настоящия момент общината подготвя проектно предложение за 

кандидатстване по Оперативна програма “ Регионално развитие” 2007 – 

2013 г. , Ос 4.1 за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ: 

“Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 

178 малки общини” с проект: “Почистване, корекция на река Младежка и  

укрепване на левия й бряг в с. Младежко”.  

 Дейностите, включени в проекта са почистване и корекция на р. 

Младежка, както и укрепване на левия й бряг с подпорна стена. 

С реализацията му ще се предотврати заливането на намиращите се в 

близост до брега на реката къщи и дворове на жителите на селото, вследствие 

на обилни дъждове и снеготопене.  

В момента тече тръжна процедура за избор на изпълнител на строително 

– монтажните дейности и очакваме покана от управляващия орган за 

подписване на договор за безвъзмездно финансиране.  

Проекта е в процес на оценка. Очакванията ни са същия да бъде 

реализиран до края на 2011 год. , разбира се след неговото одобрение. 

 

Обща стойност на проекта:  941 940 лв. 

 

 

“Изграждане на многофункционален посетителски център 

в село Граматиково” по мярка 313 “ Насърчаване на 

туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските 

райони 2007 – 2013г. 

 

 На 28.06.2011 г. бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ 02/313/00032/28.06.2011 г. между община Малко Търново и Държавен фонд 



„Земеделие” за финансиране на проект: “Изграждане на 

многофункционален посетителски център в с. Граматиково, община 

Малко Търново”. 

          Общата цел на проекта е да подобри качеството на живот и да се 

разнообразят възможностите за заетост на жителите на община Малко 

Търново посредством изграждане на съвременна туристическа 

инфраструктура в с. Граматиково. 

          По проект е предвидено да се изгради един съвременен посетителски 

център в с. Граматиково, на мястото, където се провежда Националният 

фолклорен събор-надпяване „Странджа пее”. Изграждането на тази 

туристическа инфраструктура ще доведе до увеличаване на туристопотока, 

което ще инициира активна стопанска дейност и респективно увеличаване на 

доходите на населението на община Малко Търново. В пряка връзка с това е и 

възможността за създаване на нови работни места. Предвиденият за 

изграждане център би могъл пълноценно да се използва и от жителите на 

общината и особено от младите хора и подрастващите. Предлаганите 

възможности за творчески изяви, организиране на празници, фестивали, 

изложби, временно функциониращи центрове по изкуства и екология ще 

създадат предпоставки за представяне на богатото културно-историческо 

наследство и уникално биологично разнообразие на района на Странджа 

планина пред огромен брой туристи. 

 

         Стойността на проекта е 338 500 лв. 

 

 

 

„Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция в село Заберново” 

  по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в  

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони  

за периода 2007-2013 г. 

 

Проекта е изготвен от общината и одобрен за финансиране по 

Оперативна програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 

год. Към настоящият момент тече процедурата за избор на изпълнител на 

дейностите включени в проектното предложение. 

Основната цел на проекта е подобряване условията на живот в  община 

Малко Търново чрез  подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна 

и канализационна инфраструктура. 

Конкретни цели  са: 



 Изграждане на канализационна мрежа с пречиствателна станция за 

битови отпадъчни води  и реконструиране   на водопроводна мрежа в 

село Заберново; 

 Подобряване на социално-битовите условия на живущите  на 

територията на община Малко Търново; 

-  Повишаване качеството на околната среда чрез премахване 

предпоставките за замърсяване на подпочвените води. 

Строителните дейности включват: 

Играждане на 3365 м канализационна мрежа: 

Изграждане на необходимата инфраструктура за  монтаж на модулна 

пречиствателна станция ПСОВ; 

 Доставка на модулна пречиствателна станция с капацитет 125-188 ЕЖ; 

Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в с. Заберново с 

дължина 3291 м в съответствие със съвременните материали за строителство и 

водоснабдителните норми. Същата е  с изтекла годност, не съответства на 

изискванията в «Норми за проектиране на водоснабдителни системи» и е с 

висока аварийност, трудно разкриваема в скален терен.  

          Чрез реконструкцията ще се осигури необходимото количество и 

качество на водата, предоставяна на потребителите.  

Срок за изпълнение : 30 месеца 

 Размер на финансовата помощ 1 881 812,00лева 

            

 

“Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане на улично 

осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново” 

 

През месец октомври 2009 г. между община Малко Търново и Държавен 

фонд „Земеделие” се подписа договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ по Ос 3, мярка 321 от Програмата за развитие на 

селските райони 2007 – 2013 г. подкрепена от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони за обект: “Рехабилитация на 

Градски парк, реконструкция и изграждане на улично осветление и 

тротоарна мрежа в град Малко Търново”. в размер на 767 652, 00 лв. 

Проектът предвижда рехабилитация на Градския парк и изграждане на 

улично осветление в град Малко Търново. 

            През м. Март 2011 год. приключиха благоустроителните дейности на 

Градски парк. Изградена бе нова алейна мрежа с каменна настилка, парково 

осветление, архитектурен детайл входна арка, чешма и атрактивна детска 

площадка с игрови съоръжения, дървен мост, стъпала и дървени пейки. 



         Разкрити бяха 2 работни места - за поддръжка и охрана на обекта. 

         Извършените строителни дейности промениха облика на градския парк и 

го превърнаха в приятно място за отдих и игра. 

         Започна рехабилитацията на уличното осветление в града. Ремонтните 

дейности включват: реконструкция / подмяна и/ или  изграждане на стълбове и 

осветителни тела, осигуряващи нормативно изискуемата яркост, осветеност и 

равномерност на осветеността върху уличните платна в гр. Малко Търново. 

         С реализацията на дейностите ще се постигне: намаляване на разходите 

за поддръжка и удовлетворяване на съвременните Европейски норми в 

уличното осветление и оттам и изразходваните средства, осигуряване на 

качествено осветление и обезопасяване на движението в зоните с натоварено 

движение, както и централните улици в гр. Малко Търново. Това се постига с 

нови енергоефективни тела за улично оветление и система за управление на 

уличното осветление. 

Проектът е елемент от цялостната концепция за превръщането на града 

ни в населено място със съвременна инфраструктура – канализации, 

асфалтирани улици, тротоари, реновирани сгради. Реализацията му ще 

допринесе за положителна промяна на условията на живот в града, ще го 

направи по-привлекателен за живеене, ще спомогне за постигане на голяма 

част от приоритетите на общината, заложени в Общинския план за развитие 

2007 – 2013 г., в т. ч. поощряване развитието на туризма и сектора на услугите.  

 

Стойността на проекта е  767 652, 00 лв. 

 

 

 

Основавайки се на досегашните резултати по реализация на проектите 

можем да обобщим, че  възможносттите  за усвояване на средства от ЕС, 

получени вследствие на пълноправното ни членство, се оказаха един не лек 

процес, съпътстван от  редица проблеми, а именно: 

 Недостатъчен административен капацитет; 

 Проблем със средствата за финансиране – голямо забавяне на 

междинните плащания по оперативните програми; 

 Не добра координация между управляващия орган на оперативните 

програми, междинните звена и общините; 

 Ограничен общински финансов ресурс - необходимост от 

преструктуриране на общинския бюджет с оглед разходите по 

проекти. 

 

 

 Заедно с работата по одобрените проекти специалистите от общината 

работиха за подготвянето и внасянето в определените срокове и на други 



проектни предложения за кандидатстване по Оперативните програми, а 

именно: 

  

 

І. По Оперативна програма „Регионално развитие” 

 

1. „Дейности за енергийна ефективност в образователната 

инфраструктура на община Малко Търново”  

 През 2010 г. Община Малко Търново подготви и внесе за одобрение и 

финансиране по  Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”; Операция 4-1 

„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ:  проект „Дейности за енергийна ефективност в 

образователната инфраструктура на община Малко Търново”.  

Целта на  проектното предложение е да се внедрят мерки за енергийна 

ефективност в  сградите на ЦДГ „Ален мак” с. Звездец, ОДЗ „Юрий Гагарин” 

и СОУ „Васил Левски” Малко Търново с цел постигане на висок клас на 

енергоефективност. Основните дейности по проекта са: топлоизолация на 

външни стени, подмяна  на дървена дограма с прозорци с PVC профил  и 

двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло, полагане на топлоизолация  

върху  покривна  конструкция,  изграждане на инсталация със слънчеви 

панели за осигуряване на битова гореща вода.  

Проектът е в период на оценяване. 

Общата му стойност е 500 306,69 лв.  

 

 

Продължи и работата по изпълнението на ремонтите, предвидени в 

общинския бюджет, целящи  подобряване на инфраструктурата и 

повишаване жизнения стандарт по населените места в общината - един от 

основните приоритети на общинското ръководство. Без разрешаването на този 

въпрос е немислимо развитието на какъвто и да е вид туризъм, както и 

осигуряването на по-добър живот и поминък на населението от общината.  

Извършената работа в тази насока за всяко едно от населените места е 

както следва: 

 

гр.  МАЛКО  ТЪРНОВО 

 

 Закупени тела  и  лампи за подновяване на уличното осветление. 

Същото бе подновено както в града, така  и по останалите населени 

места от общината; 

 Закупени казани и контейнери за събиране на битови отпадъци в града и 

по населените места на общината; 



 Асфалтокърпежи и бетониране на улици в града;  

 Извършен ремонт на шахти по уличните платна в града;  

 Благоустрояване  на тротоарните площи в града; 

 Просветляване и подравняване на път до м. Мишкова нива; 

 

 

с. ГРАМАТИКОВО 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 По настояване на общината в капиталовата програма на EVN бе 

заложено изграждането на нов трафопост - започва реализацията му; 

 Ремонт на общинска сграда и обособяването й като информационен 

център за нуждите на туризма; 

 Ремонт на улици и тротоарни площи; 

 Ремонт на сградата на читалището; 

 Ремонт на сградата на кметството; 

 Организиран и проведен Национален фолклорен събор „Странджа 

пее”; 

 

 

2. с. ВИЗИЦА 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 По настояване на общината в строителната програма на EVN бе 

заложено изграждането на нов трафопост. Дейностите стартираха, но 

поради разкрити при изкопните работи археологически находки, обектът 

временно бе спрян. Към настоящия момен обектът се реализира; 

 Просветляване и подравняване, почистване на канавки и банкети на 

път с. Визица – с. Писменово, ремонтирано мостово съоръжение, 

направа на водостоци, извършен основен ремонт на пътя. 

 

 

3. с. ЗАБЕРНОВО 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 Внесен е проект за разглеждане и оценка по Оперативна програма 

„Развитие на селските райони” „Канализация за битово отпадни води и 

реконструкция на водопроводна мрежа с. Заберново”, които е одобрен. 

Проведени са трите етапа от процедурата за избор на изпълнител; 

 Просветляване и подравняване, почистване на канавки и банкети 

на път с. Заберново – м. Тракийски лагер, извършен основен ремонт на 

пътя; 

 Извършен ремон на улици в селото. 



 

 

4. с. КАЛОВО 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 По настояване на общината в капиталовата програма на EVN за 2010 

г. бе заложена цялостна подмяна на електропреносната мрежа на селото 

– започва реализацията му и изграждане на ново осветление. 

 

5. с. БЯЛА  ВОДА 

 Подмяна на тела и лампи от улично осветление; 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 

6. с. МЛАДЕЖКО 

 Възстановителни работи по отсечка от път ІV-98026, разклон с. 

Младежко; 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 Внесен за разглеждане и оценка по Оперативна програма „Развитие 

на селските райони” проект „Канализация за битово отпадни води с. 

Младежко”; 

 Подготвен и внесен за разглеждане проект “Почистване, корекция на 

река Младежка и  укрепване на левия й бряг в с. Младежко”. Към 

момента се провежда процедурата за избор на изпълнител, който ще 

реализира дейностите след осигуряване на финансирането по ОП 

„Регионално развитие”. 

 

7. с. БЛИЗНАК 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 

 

8. с. ЗВЕЗДЕЦ 

 Изготвени проекти „Изграждане на канализация за битово отпадни 

води в с. Звездец” и „Реконструкция на водопроводна мрежа”  - внесени,  

в етап на оценяване са; 

 Подменени лампи и осветителни тела; 

 Ремонт на улици в селото; 

 Частична рекултивация на сметището; 



 

9.  с. БРЪШЛЯН 

 Подменени тела и лампи от уличното осветление; 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 

10.  с. СТОИЛОВО 

 Ремонт на сградата на кметстрото; 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 Частичен ремонт на пътната отсечка до селото; 

 Организирана и проведена седмата Краеведческа експедиция. 

 

11.  с. СЛИВАРОВО 

 Извършен ремонт на водопроводната мрежа на селото; 

 Извършен ремонт на пътя до селото. Поради използването му от  

дърводобивните фирми, същият  отново е в много лошо състояние;  

 Цялостна подмяна на уличното осветление; 

 Извършена цялостна подмяна на електропреносната мрежа на селото.  

 

 

 

Финансова дейност, вътрешно-финансов  

контрол и счетоводство на общината 

 

Реализирането на всички изброени проекти и обекти от общинската 

инвестиционна програма стана възможно благодарение на добре 

организираните и управлявани финанси на общината.  

Счетоводната политика се осъществяваше при спазване на изискванията на 

Закона за счетоводството и  Националните счетоводни стандарти и 

принципите за икономичност, публичност, ефективност и ефикасност. 

 За отчетния период отдел „Финанси и бюджет” приключи отчетната 2010 

година и полугодието на 2011 г. Отделът организираше финансовата дейност, 

вътрешно финансовия контрол и счетоводството на общината. Обслужваше 

счетоводно кметства, кметски наместничества, учебните и детски заведения, 

културни институции на бюджетна издръжка, а така също контролираше 

разходването на финансовите средства, отпуснати от финансовите институции 

за подпомагане на бюджетните звена, чиято дейност е свързана със 

задоволяване потребностите на населението.  Ежемесечно и своевременно се 

изготвяха и представяха в Териториално статистическо бюро и други външни 

организации, отчети свързани с финансово-счетоводната дейност. 

В предвидените срокове бяха представени  проектобюджета за 2011 г. и 

шестмесечния отчет за касовото изпълнение на бюджет 2011.  



За отчетния период в общинския бюджет постъпиха 2 775 294 лв. 

приходи, от които: 

  данъчни приходи –  88 295 лв.; 

 неданъчни приходи -  1 033 763 лв.; 

 обща допълваща субсидия  – 1 207 948 лв.; 

 обща изравнителна субсидия – 224 225 лв.; 

 целева субсидия за капиталови разходи – 156 548 лв.; 

 целеви трансфери  - 64 593 лв.   

 

Отчетът на разходите към 30.08.2011 г. възлиза на 2 833 733 лв. 

Бюджетните средства се изразходваха при съблюдаване приоритетите по 

Закона за държавния бюджет - заплати, социални обезщетения и помощи, 

отопление, храна, стипендии и др. 

Капиталовите разходи по бюджета възлязоха общо на 312 786 лв.  Най-

голям дял от изразходваните средства са за : ремонт на общинска пътна 

мрежа, ремонт на читалище с. Граматиково, ремонт на ТИЦ с. Граматиково  

изготвяне на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект за 

изграждане на Депо за твърди битови отпадъци и закриване на съществуващо, 

изграждане на отточна система/водостоци на път с. Визица – с. Писменово, 

придобиване на транспортно средство за ДВХПР с. Заберново. 

Едно от основните изисквания на Европейската харта за местно 

самоуправление и залегнало в Закона за държавния бюджет на Р България е 

част от финансовите средства на местните власти да се осигуряват от местни 

данъци и такси, чиито размери общините имат право да определят 

самостоятелно, но в рамките на закона. В тази посока бе организирана и 

работата на служителите от отдел „Местни данъци и такси”, които и през 

този отчетен период създадоха навременна  организация за събиране на 

местните данъци и такси, както и на несъбраните вземания от минали години.  

През периода октомври 2010 – септември 2011 г. в отдел „МДТ” са 

приети 555 бр. декларации по Закона за местните данъци и такси. Издадени са 

1562 бр. служебни бежки на фирми и граждани за задължения към бюджета и 

800 бр. данъчни оценки за сделки с недвижими имоти.  

Приходите от събрани данъци и такси  са в размер на 461 000 лв. 

разпределени както следва: 

 данък сгради    - 53 хил. лв. 

 данък превозни средства  - 34 хил.лв. 

 такса битови отпадъци  - 312 хил.лв. 

 данък продажби   - 29 хил.лв. 

 патентен данък    - 7 хил.лв. 

 глоби     - 4 хил.лв. 

 такса радиоточки   - 3 хил.лв. 

 такса канал    - 15 хил.лв. 



 туристически данък   - 1 хил.лв. 

 такса администр. услуги  - 3 хил. лв. 

 

За несъбраните задължения периодично до данъкоплатците се изпращат 

покани за доброволно плащане.  

 

 

Усъвършенстване дейностите на 

общинската администрация 

 

Основна функция на администрацията е да направлява процесите в 

общината като цяло и да намира начини да балансира съществуващите 

ресурси с които разполага, с цел постигане на устойчиво развитие. Това обаче 

е невъзможно без обединяване усилията на местната власт и гражданите.  

Изграждането на доверие към властта е едно от условията за успешно 

сътрудничество между двете страни, основните стъпки за постигане на което 

са: осъществяването на открит диалог, прозрачност в работата, създаване на 

публично-частни партньорства, в които водеща е ролята на гражданите.  

Стремежът ни и през изминалия период беше да продължим 

постепенното преструктуране на общинска администрация Малко Търново с 

цел превръщането й в една съвременна и работеща система, отговаряща на 

всички законови норми и изисквания. В тази връзка и с цел подобряване на 

работата на администрацията, свързана с кандидатстването по програми на ЕС 

и последващото успешно изпълнение на одобрените за финансиране проектни 

предложения, към структурата беше обособена нова Дирекция „Европейски 

програми и фондове, евроинтеграция и международно сътрудничество”.   

  Живеем в епоха, в която времето и мястото за извършването на 

определена дейност не са непреодолима пречка.  И това стана възможно чрез 

използване възможностите на съвременните компютърни технологии.  

  І.  Е-община 

  В края на 2009 год. беше въведена нова деловодна система „Е-община”, 

която обхвана почти всички процеси в администрацията – деловодство, каса, 

наеми, плащания на услуги, договори. Внедряването на електронния 

документооброт  в работата на общинската администрация доведе до 

подобряване обслужването на гражданите, повишаване качеството и контрола, 

облекчаване работата на самата администрация. 

  ІІ. Общински център за услуги и информация на гражданите 

  Настъпилите промени в начина на управление доведоха и до промяна в 

начина на предоставяне на услуги на гражданите, което е една от основните 

задачи на общинската администрация. Целите, които си поставяме са на базата 

на очакванията и нуждите на клиента, на неговите приоритети. 

  В изпълнение изискването за предоставяне на качествено обслужване на 



гражданите бяха предприети необходимите мерки и открит Общински център 

за услуги и информация на гражданите. Този съвременен модел на 

организация на административното обслужване се основава на  разбирането, 

че общината е доставчик на услуги за гражданите, към които трябва да се 

гради коректно отношение. Общинския център за услуги и информация 

осигурява ясни за гражданите и стриктни за общинските служители правила за 

качество и срок на административното обслужване. Чрез центъра се 

реализира т.н. принцип за обслужване на „едно гише” - гражданите 

депозират своето искане за съответната услуга в центъра и в нормативно 

установения срок идват да получат резултата от услугата отново там. Този 

начин за предоставяне на админстративните услуги дава решение на редица 

проблеми, а именно:  услугите за граждани да бъдат извършвани максимално 

бързо без да се допускат субективни грешки от служителите или умишлени 

неточности в данните;  работата да се организира така, че гражданите да са 

максимално улеснени при заявяване и получаване на дадена услуга; да  се  

прекрати  разкарването  на гражданите  от кабинет  в  кабинет и  да се 

предотврати възможността за корупционен натиск от страна на служителите на 

администрацията; въвеждане и ползване на съвременни информационни и 

управленски технологии в общинската   администрация,   с цел   реализиране 

на   ефективно   и   прозрачно обслужване на гражданите. 

ІІІ. Сертифициране по ISO-9001 за качество на административните 

услуги 

През този отчетен период вниманието на ръководството беше насочено 

към ефективно и ефикасно управление на всички идентификационни процеси, 

оказващи влияние върху качеството на предлаганите административни услуги, 

с цел постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите. 

Това всъщност е и една от основните цели по качеството, които общината си е 

поставила във връзка с изпълнение изискванията на международния стандарт 

ISO 9001-2000, по който успешно бяхме сертифицирани през 2008 год. 

Получаването на сертификата показва, че качеството на предлаганите от 

общинска администрация Малко Търново услуги отговарят на изискванията 

на международния стандарт.  В края на 2009 год. успешно премина първият 

надзорен одит на системата, а през м. Октомври 2010 г. и вторият надзорен 

одит. Извършено беше и транзитивното преминаване на системата към версия 

2008, което бе едно от условията за продължаване валидността на издадения 

сертификат. 

 Общината продължи и участието си в  проект „Електронна област 

Бургас”, благодарение на който става реална възможността за ползването на 

електронни услуги от ползватели, живеещи в други населени места, но 

желаещи да ползват услугите на общинска администрация Малко Търново. 

Този подход в обслужването, за съжаление отнасящ се за ограничен брой 

услуги,  води до спестяване както на време, така и на средства т.е. работи 



изцяло в интерес на гражданите. Предвижда се да бъде увеличен броя на 

електронно предоставяните услуги, задача свързана с реализирането на проект 

„Е-правителство” по който се работи от няколко години и които поради 

редица причини вкл. и структурните промени в министерствата все още е в 

процес на изпълнение. 

 

Общинска собственост 

 

През изминалата година продължи работата ни и по придобиването, 

управлението и разпореждането с недвижимите имоти – общинска 

собственост.  В своята работа служителите от отдел „Общинска собственост” 

се ръководиха, както от Закона за общинската собственост и Правилника за 

неговото приложение, така и от спомагателните наредби, приети от 

Общинския съвет. Същите отчитат спецификата на нашата община и 

придобития опит от работата през предходните години, защитават интересите 

на местното население и подпомагат работата на отдела.  

През отчетния период отдел "Общинска собственост" продължи 

изготвянето на актове за общинска собственост на имотите, предоставени на 

общината по реда на чл. 19 от Закона за стопанисването и ползването на 

земеделските земи. Издадени бяха 379 акта за публична общинска собственост 

в землищата на с. Младежко, с. Звездец, с. Бяла вода и гр. Малко Търново.  

Съставени са актове за публична общинска собственост  за горите във 

всички землища на общината. Съставени бяха и 28 акта за частна общинска 

собственост.  

През изминалата година продължи урегулирането на частните имоти по 
действащите планове на населените места. Закупени бяха 5 предаваеми 
общински места на обща стойност 7 600 лева. 

Въпреки застоя в покупко-продажбите на имоти за цялата страна се 
сключиха сделки за продажба на 3 имота, които са със социално значение за 
общината, тъй като реализирането на плануваните мероприята ще доведе до 
радзкриването на нови работни места за хората от общината. От извършените 
продажби в общината постъпиха 153 590 лв.  

Продаден бе 1 /един/ апартамент в с. Граматиково на  неговия наемател на 
цена 9 040 лв. 

За осигуряването на така необходимият за жителите на с. Бяла вода 
магазин за хранителни продукти бе изготвен проект за промяна на 
регулационния и застроителен план на селото. Обособен бе парцел за 
търговски обект и отстъпено правото на строеж за изграждане на обекта.   

Продължава предоставянето под наем на общински земеделски имоти на 
регистрирани земеделски производители  срещу минимален годишен наем.   

 Наемните цени за павилионите от общинския пазар останаха почти 

символични с цел стимулиране и подпомагане на малкия бизнес. През периода 

бяха сключени три нови договора за наем. 



В резултат на отдадените под наем жилища, помещения и терени в 

общината постъпиха 45 630 лв. от наеми, в т.ч. 21 750 от жилища и 13 880 от 

терени. 

 Издадени бяха 7 бр. разрешителни за извършване на търговия на територията 

на нашата община на търговци от други населени места.  

          Отдел „общинска собственост” активно участва в подготовката и 

реализирането на важни за общината проекти чрез комплектоване на скици, 

актове, обяснителни записки, удостоверения и други. Един от най-значимите 

проекти за общината е Депото за твърди битови отпадъци в м. Мечкобиево, за 

който отдела осигурява необходимата документация и извършва отчуждаване на 

частните имоти, засегнати от проекта.  

 През изминалия период бяха получени безвъзмездно, с Решение на 

Министерски съвет,  двете сгради в с. Звездец, в които е настанена детската 

градина. За сградите се съставиха съответните актове за общинска собственост. 

 За пореден път се подготвиха искания до Министерството на вътрешните 

работи за имотите  с отпаднала необходимост, които са освободени от съответните 

структури и са в процес на саморазрушаване.    

          И през измилата година отделът продължава да работи по прилагането на 

Закона за етажната собственост и вменените с него задължения на общината. 

Изготви се регистър на жилищните блокове и се изпрати необходимата 

информация до МРРБ. 

          Във връзка с приемане Проекта за Плана за управление на природен парк 

„Странджа” отделът участва на срещи и обсъждания и изготви обобщено 

становище със съответните допълнения и корекции на проекта. 

   В изпълнение на Решение № 515/25.03.2011 г. на Общински съвет Малко 

Търново се сключи предварителен договор с „Капитал Инвест 2010” ЕООД гр. 

Пловдив № РД-ОС-13/04.05.2011 г., за учредяване на право на строеж на 

основание чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, за изграждане на парк за 

възобновяеми енергийни източници в общински земеделски имоти с обща 

мощност приблизително от 60 МВ /шестдесет мегавата/. Имотите са 11 броя, а 

първоначалната сума, която бе внесена по сметка на общината – 50 000 лева. 

 Поради възникналите проблеми с дърводобиващите фирми и складирането на 

дървен материал в обхвата на общинските пътища бе проведена среща с директора 

на Агенция пътища и ръководителите на държавните горски стопанства. Обсъдиха 

се начините за ползване на пътищата с цел предотвратяване на разрушаването им. 

С цел реализиране на няколко важни за общината проекти се извърши 

отчуждаване на частни имоти, попадащи в разширението на пътя до 

проектиращото се Депо за твърди битови отпадъци в м. Мечкобиево, до терен за 

изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води Малко Търново и до 

тракийска куполна гробница в м. Мишкова нива. 

Изпълнявайки изискванията за прозрачност в работата и създавайки условия 

за обективен граждански контрол на общинската собственост от отдела бяха 



подготвени и качени в официалния сайт на общината публичния регистър на 

частната общинска собственост и публичния регистър на публичната общинска 

собственост. Отделът изпълнява стриктно задължението си за неговото периодично 

актуализиране.  

 

 

 Териториално и селищно устройство 

 
 Не по-маловажни са и въпросите свързани със строителството и 

благоустрояването на общината, с които изцяло са ангажирани служителите 
от отдел “ТСУ”.   

И през изтеклата година бе изготвено предложение за финансиране на обекти 
от общинската пътна мрежа, в резултат на което бяха   отпуснати средства  в 
размер на 222 000 лв.  за ремонт на част от четвъртокласната пътна мрежа 
общинска собственост.  

По искания на граждани са допуснати 26 процедури за изготвяне на подробни 

устройствени планове. Част от процедурите се отнасят за промяна на 

регулационните и застроителните планове на населените места, а друга част са за 

смяна статута на земята. 12 подробни устройствени плана са изготвени и влезли в 

сила, а четири са в процес на обявяване. Допуснатите процедури и изготвените 

ПУП са за изграждане на възобновяеми енергийни източници - фотоволтаични 

инсталации и строителство на жилищни и вилни сгради. 

Влезлите в сила промени от настоящата и от предходните години са 

сканирани и електронно архивирани. 

От главния архитект са издадени визи за проектиране на нови жилищни 

сгради и спомагателни постройки - навеси, летни кухни и за реконструкции и 

преустройство на съществуващи такива в селата Граматиково, Младежко, 

Бръшлян, Близнак, Визица, Стоилово, Звездец, Заберново и Малко Търново, 

землището на с. Бяла вода, за строеж на фотоволтаични инсталации в землището на 

с. Заберново. 

Въз основа на издадените визи са изготвени и одобрени проекти и са 

издадени 22 разрешения за строеж, от които с важно обществено значение са 

„Изграждане на укрепителна система и възстановяване на съществуващ път 1-9 

Бургас - Малко Търново при км. 280+000", „Почистване, корекция на р. Младежка 

и укрепване на левия бряг в с. Младежко", „Плочести водостоци при км 3+900, км 

4+700, км 5+000, км. 5+100 на местен път Визица - Писменово". 

Други обекти са „Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда -

Мотел Малко Търново", „Фотоволтаична електроцентрала м. „Юртет" землище с. 

Заберново, „Специализиран разсадник за посадъчен материал за редки и защитени 

видове м. Качул", две жилищни сгради в с. Младежко, жилищна сграда в 

землището на с. Бяла вода, жилищна сграда с барбекю в с. Стоилово и др. 

След приключване на строителните дейности, съгласно Разпоредбите на 

Закона за устройство на територията обектите до V категория се въвеждат в 



експлоатация. През отчетния период са въведени в експлоатация 9 обекта на 

територията на общината. За гр. Малко Търново това са: „Бистро, съблекалня, 

басейн”, „Къща със стаи за гости" - „Билдникс" ЕООД, „Къща за гости, бирария и 

магазин за хранителни стоки", жилищни сгради в с. Бръшлян, с. Звездец, с. 

Стоилово и с. Младежко. 

Специалистите от отдела упражняваха инвеститорски контрол над обект: 

„Рехабилитация на обществени зелени площи - градски парк гр. Малко Търново", 

който е спечелен проект по програма за развитие на селските райони, „Ремонт на 

подова конструкция на хижа м. Пряслопа, землище Малко Търново, „Основен 

ремонт на съществуваща тоалетна с. Граматиково", „Основен ремонт на ЦДГ 

„Ален мак" с. Звездец, „Подмяна водопровод с. Сливарово", „Канализация ул. 

„Струма" гр. Малко Търново, както и на ремонта на четвъртокласна пътна мрежа с. 

Заберново, с. Калово, с. Бяла вода, с. Младежко, с. Евренозово, с. Близнак, с. 

Стоилово, с. Сливарово. Към момента се осъществява инвеститорски контрол над 

„Изграждане на ограда на туристическа база „Велека" и „Изграждане на отточна 

система /водостоци / на път с. Визица - с. Писменово". 

Подготвиха се количествено-стойностни сметки за ремонт на улици „Дунав", 

„Рила", „Славянска", „Княз Борис", площад с. Граматиково. 

Изчертани са 190 броя скици. С цел определяне границите на парцелите са 

подготвени 30 броя трасировъчни данни и координати на осови точки. 

Издадени са 17 броя удостоверения за търпимост на жилищни сгради. 

Издадени са множество удостоверения за факти и обстоятелства относно 

недвижимите имоти. 

За поддържане на добрия вид, естетиката и чистотата на населените места в 

Общината, са направени голям брой предписания. 

Съставени са 7 констативни актове за незаконно строителство и 9 акта за 

незаконно поставени рекламно-информационни съоръжения. 

Извършен е обход и са констатирани голям брой рушащи се сгради в това 

число и архитектурни паметници на културата. 

В зависимост от състоянието им са издадени 5 броя заповеди за укрепване 

или премахване на рушащи сгради. 

Издадени са 15 броя заповеди за премахване на второстепенни постройки и 

рекламно-информационни съоръжения, една заповед за спиране на строителство. 
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Благоустройство и комунално стройтелство 

 

Много усилия от страна на ръководството бяха положени във връзка с 

нормалното функциониране и организация на дейностите по благоустройството, 

озеленяването, опазването на околната среда. Поддръжката на общинската 

собственост с цел подобряване на жизнените условия в населените места на 

общината е един от основните ни приоритети за развитие.  

И през изминалата година  основната дейност на дирекция „Благоустройство 

и комунално строителство” беше извършване на строително-ремонтни работи на 

общински обекти, продажба на бетонови и варови разтвори, производство на 

тротоарни плочки и бордюри, използвани за благоустрояването на тротоарните 

площи в града и др. населени места в общината, услуги със строителна техника, 

сметопочистване и сметоизвозване, както в града, така и във всички останали 

населени места в общината. Дирекцията взе активно участие в ремонта на 

общинската пътна мрежа, рекултивирането на общинските сметища, 

благоустрояването на общинските детски площадки и др. 

Следвайки основните насоки, от изключителна важност за бъдещото 

развитие на общината си остава съхраняването на природното богатство на 

Странджа и опазване чистотата на района. Тревога буди фактът, че 

постигнатото от нас с много усилия и средства не се стопанисва от гражданите, а 

се руши – чупят се лампите от парковото осветление в центъра на града, глобусите 

на изградените детски площадки, пейките.  Продължава безразборното изхвърляне 

на боклук  както в града и другите съставни населени места, така и в техните 

околности. Това е и основната причина да продължава работата ни за ликвидиране 

на непрестанно появяващите се незаконни сметища в околностите на всички 

населени места. Т.е. извършват се разходи за премахване на щети, които ние сами 

си причиняваме. В същото време тези средства могат да се използват за други 

полезни дейности -  за благоустрояване на градския парк, за закупуване на 

допълнителни съдове за събиране на боклук, за изграждане на спортна площадка и 

детски кът в парка и т.н.  Вземат се и необходимите мерки за овладяването на 

свободно пуснатите животни, поддържане на чистотата в населените места, 

възстановяване и поддържане на озеленяването и др.  

През 2011 година общината се включи в националната програма на 

Министерство на труда и социалната политика “От социални помощи към 

осигуряване на заетост”. За целта беше изготвен и успешно защитен проект, но 

поради липса на финансови средства по програмата бяха назначени само 3-ма 

безработни. С тяхна помощ се извършваха дейностите за ликвидиране на 

незаконните сметища и почистването на определени градски терени.  Периодично 

се извършваше премахване на незаконните сметища, както в града така и по 

останалите населените места на общината.  
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Стопански дейности и обществени поръчки 
 
Контролът на търговската дейност на територията на общината се 

осъществява от отдел “Обществени поръчки и стопански дейности”.  
Една от основните задачи на отдела е стриктно да следи за спазване 

изискванията на Закона за туризма и Закона за защита на потребителите. Във тази 
връзка бяха организирани и извършени проверки на всички търговски обекти и  
заведенията за обществено хранене и развлечения, както в града, така и в 
останалите населени места на общината. Въз основа на това бяха съставени 40 
констативни протокола, три акта и пуснати три наказателни постановления. През 
отчетния период бяха категоризирани 11 нови туристически обекта по Закона за 
туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, места за 
настаняване и заведенията за хранене и развлечение. 

Едновременно с това служителите от отдела следяха и за спазване 

изискванията на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на 

общината.   

Служителите от отдела осъществяваха текущ контол за изпълнението на 

Наредба №2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за компенсиране на намалените 

приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт. За 

периода не бяха констатирани нарушения от страна на фирмата изпълнител „М-

БУС” ООД Бургас, извършваща обществен превоз на пътници по утвърдени 

общински и областни транспортни схеми. 

Положени бяха усилия за намаляне до минимум броя на свободно пуснатите 

животни. До момента са съставени 5 акта на нарушителите, издадени 5 

наказателни постатановления и наложени 14 глоби с фиш. Въпреки полаганите от 

отдела усилия проблемът остава поради факта, че за да бъде съставен акт за 

установено нарушение, е необходимо да има и свидетел, какъвто обикновено 

„липсва”.  

Вземат се навременни мерки за свикване на епизиотичната комисия при 

възникване на епизиотична обстановка, с цел предприемане на превантивни мерки 

за недопускане на заболявания по селскостопанските животни.  

От 2003 год. в отдела се водят и актуализират  регистър на пчеларите по 

Закона за пчеларството и регистър на животновъдите, на основание чл. 34 от 

Закона за ветеринаромедицинската дейност. 
 За отчетния период бяха проведени 30 процедури по Закона за обществените 
поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете 
определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки на обща стойност 
3 828 308,31 лв. без ДДС. 

Чрез отдела се ръководи и организира дейността  на заетите по Програма 

„От социални помощи към осигуряване на заетост”, към която през 2010/2011 

година работят 3-ма човека. Всяка година отделът организира с помощта на 
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работещите по чистотата периодично почистване на гробищния парк, което 

всъщност е задължение на гражданите. 

 

През отчетния период екипите на отделите  работиха добре, стриктно 

изпълняваха служебните си задължения и към настоящия момент в общината няма 

постъпили жалби за неизпълнение на подадена молба или извършване на 

административна услуга.       

 

Прилагайки  правилно  израза „местно самоуправление” продължихме да 

усъвършенстваме наложилата се практика  да поддържаме постоянни връзки с 

различните институции, организации и ведомства на територията на общината, 

използвайки всички възможни начини за комуникация. Със задоволство можем да 

кажем, че взаимодействието е ползотворно, за което изказвам благодарността си 

към ръководителите на всички ведомства.  

 

 

Социалните услуги на територията на общината 

 

 Съществения напредък в развитието на взаимоотношенията „местна власт-

граждани” през последните години се дължи на факта, че общините се превърнаха 

от органи за рутинно администриране на услуги в органи за ефективно и ефикасно 

предоставяне на услуги.  

Съобразявайки се с демографската структура на населението, голяма част от 

усилията ни бяха насочени към разширяване на мрежата на предоставяните 

социални услуги и подобряване на съществуващите.   

По-голямата част от жителите на общината са в надтрудоспособна възраст, 

особено в малките населени места. Това наложи вниманието на общинското 

ръководство да бъде насочено към тази основна рискова група,  към разширяване 

мрежата на социалните услуги на територията на общината, ориентирани към 

възрастните и самотни хора, хората с увреждания и децата в риск. Стремежът на 

общинската политика в тази област е да бъде в съответствие с националната, 

затова и действията ни са били насочени към преход от институционални грижи 

към услуги, които оставят човека в неговата общност и семейна среда.  

Към обособената през 2006 год. Дирекция “Социални дейности, услуги и 

здравеопазване”, продължават да функционират структурите: “Домашен социален 

патронаж”, занимаваща се с организирането и предоставянето на социални услуги 

в обичайна домашна среда, Дом за възрастни с психични разстройства с. 

Заберново, Дневен център за възрастни с увреждания гр. Малко Търново, Детска 

млечна кухня и Клубовете на пенсионера на територията на общината.  

Домашният социален патронаж е социална услуга в общността, 

финансирана от общинския бюджет. Тя предлага комплекс от дейности и услуги, 

включващи: доставка на храна в дома; поддържане на лична хигиена и хигиена на 
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дома; съдействие за преглед при лекар; снабдяване с необходимите помощни 

средства при инвалидност или тежко заболяване; съдейства за изготвяне на 

необходими документи за явяване пред ТЕЛК /трудово-експертна лекарска 

комисия/, подаване на молби. През отчетния период обслужваните от Домашен 

социален патронаж са средно 65 лица от гр. М.Търново, с. Граматиково и с. 

Заберново. 

„Дневният център за възрастни с увреждания” Малко Търново като 

институция има за цел да сведе до минимум изолацията, в която попадат хората 

след излизането си от трудоспособна възраст. Той създава условия за социални 

контакти и дава възможност на възрастните хора да се чувстват неразделна част от 

обществото. Центърът е с капацитет 40 места, изцяло запълнен към настоящия 

момент. 

«Дом за възрастни с психични растройства» с. Заберново е специализирана 

институция, в която се предоставят постоянни грижи и услуги за 62 лица с 

психични разстройства над 18 години. През отчетния период с решение на 

Общински съвет Малко Търново от бюджет 2011 год. бяха отделени  8500 лв., с 

които беше закупен микробус „Мерцедес”, необходим за транспортиране на 

персонала  и жените, обитаващи ДВХПР Заберново. 

За изпълненнието на Националната програма за закрила на детето и през 

изминалата година продължи работата си сформираният екип, който беше 

създаден в началото на 2009 г. Същият работи за създаването на институционални 

проекти и мрежа от услуги на местно ниво за деца и техните семейства. За 

улеснение на всички родители с малки деца продължи работата си разкритата през 

2006 г. Детска млечна кухня, която е изцяло на общинска издръжка. Към момента 

22 деца ползват услугите на кухнята, като през летните месеци бройката достигна 

35 деца.  

Общината залага и осигурява средства от общинския бюджет за 

подсигуряване на детското и училищно здравеопазване. Бяха разработени 

програми за здравно обучение и извънкласни форми на здравно образование. 

Организирани и проведени бяха информационни кампании за запознаване на 

младите хора с проблемите и превенцията на най-значимите заболявания на 

нашето съвремие. 

От 08.11.2010 год. и към настоящия момент се реализира проект „Подкрепа за 

достоен живот”(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, 

които не могат да се самообслужват), финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”. Основната цел на проекта е да бъде оказана подкрепа за социално 

включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата 

интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното 

предприемачество и повишаване  трудоспособността и продължителността на 

трудовия живот на работната сила. Един от акцентите в тази област на 

интервенция е фокусиран върху развитието на форми на социални услуги, които 

се предоставят в семейна среда на зависими членове от семействата. 
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Целевата групи към която са насочени дейностите по проекта са лица с трайни 

увреждания, с невъзможност за самообслужване, които бяха подбрани в хода на 

изпълнение на проекта при спазване на Методиката за извършване на оценка на 

потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за 

"Личен асистент".Във връзка с изпълнение на заложените по проекта дейности 

към момента са назначени 8 „лични асистента”, които полагат грижи за 9 лица и 

деца с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които немогат или са 

много затруднени да се обслужват сами.  

 

През отчетния период продължи предприетата от общината инициатива за 

организиране и провеждане на профилактични прегледи с лекари-специалисти. 

Основната цел бе задоволяване на нарасналите здравни потребности на 

населението и осигуряване на адекватна и специализирана помощ за възрастните 

жители на общината. Това начинание се превърна в една добра практика, която 

среща одобрението на голяма част от жителите. Поканени бяха невролог, 

кардиолог, офталмолог и др. медицински специалисти. За желаещите трудно 

подвижни пациенти беше осигурен транспорт до мястото на провеждане на 

прегледите. 

При осъществяване на политиката в областта на социалните услуги 

общинското ръководство се сблъсква и с редица трудности като липса на 

квалифициран персонал, липса на специализиран транспорт, недостатъчни 

финансови средства за осигуряване на местните дейности.  

 

Общината е не само в услуга на гражданите, тя е и съпричастна изцяло с 

техните проблеми и болки. И през настоящата година с решение на общинския 

съвет беше поета издръжката на единственото в общината ни здравно заведение – 

Специализирана болница за долекуване и продължително лечение Малко 

Търново. Липсата на финансови средства винаги е възпрепятствала пълното 

отстраняване на съществуващите от години проблеми. Благодарение на добрата 

координация между общинското ръководство и ръководството на лечебното 

заведение и усилената работа на колектива на болницата, днес тя е в добро 

състояние – ремонтиран и обзаведен е секторът за долекуване и продължително 

лечение на вътрешни болести /20 места/, както и секторът за рехабилитация и 

профилактика на хронично-белодробни болести /40 места/, обзаведена е зала за 

рехабилитация с нови съвременни уреди. На 14.01.2011 год. на ръководството на 

здравното заведение бе връчен подновения лиценз за дейността.  

 

 

През изтеклата година основна грижа и задача на Дирекция “Общински 

гори” беше  снабдяването на населението с дърва за огрев по фиксирани цени. За 

преодоляване на проблемите от предходните години беше създадена организация 

за предварително записване на желаещите да закупят дърва. Всички записали се 
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до 30.04.2011 г. семейства  бяха своевременно снабдени с дърва. За всички 

останали се наложи създаването на допълнителна организация, което води до 

забавяне на доставките във времето. Въпреки всичко дирекцията полага 

необходимите усилия за навременна доставка на заявените количества дърва за 

огрев.  

Друга важна задача в дейността на дирекцията бе и продължаване на 

започналото залесяване на ерозирали терени, попълване на изредени култури и 

добив на дървен материал за нуждите на населението и промишлеността.  В 

дърводобивната дейност бяха отдадени чрез явен търг 9 /девет/ обекта, включващи 

широколистни и иглолистни насаждения. Чрез организираната производствена 

дейност – добиване на строителна дървесина и дърва за огрев бяха обслужени 

почти всички населените места в общината по предварително изготвени от 

кметовете и кметските наместници списъци.  Разпределението на продадените от 

дирекцията дърва за местното население по райони е както следва: район 

М.Търново – 4 154 пр./куб.м., район Звездец – 811 пр./куб.м., район Граматиково – 

1680 пр./куб.м. Дирекцията снабдява с дърва за огрев и учрежденията на 

територията на общината. Служители от дирекцията оказваха необходимото 

съдействие за поддържане на залесени площи в гр. Малко Търново.   

 

 

Ежегодно се извършва и оптимизация на общинската транспортна схема с 

цел подобряване на връзките  както  между населените места в общината, така и 

между общината и областния център гр. Бургас.  Към момента общината има 

сключен договор за превоз на пътници с „МБУС” ООД. Същата изпълнява 

поетите задължения съгласно сключения договор. Въпреки това общината 

продължава стриктно да контролира изпълнението на разписанието и при сигнали 

за неговото нарушаване да предприема своевременни мерки.  Извършва се 

необходимият контрол и за издаването на безплатните карти за пътуване. 

Подготвят се и се внасят своевременно годишните справки за субсидиране на 

загубите. И към настоящия момент автобусите продължават да пътуват почти 

празни, а общината плаща субсидията за компенсиране на загубите. 

 

 

Образование  

 

През учебната 2010/2011 г. бройките в разкритата през 2006 год. към СОУ 

„Васил Левски” М.Търново професионална паралелка „Техник-лесовъд”, 

специалност - „Горско и ловно стопанство” бяха попълнени и за четвърта поредна 

учебна година бяха обучени 25 ученика по специалността. Учениците провеждаха 

задължителната производствена практика на предоставените от общината терени.  

През 2010 г. Община Малко Търново подготви и внесе за одобрение и 

финансиране по  Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 
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Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”; Операция 4-1 

„Дребномащабни местни инвестиции”, проект „Дейности за енергийна 

ефективност в образователната инфраструктура на община Малко Търново”.  

Целта на  проектното предложение е да се внедрят мерки за енергийна 

ефективност в  сградите на ЦДГ „Ален мак” с. Звездец, ОДЗ „Юрий Гагарин” и 

СОУ „Васил Левски” Малко Търново с цел постигане на висок клас на 

енергоефективност. Общата стойност на проекта е 500 306,69 лв. Същият е в 

период на оценяване. 

СОУ „Васил Левски” е със статут на средищно и защитено училище, което 

гарантира допълнително финансово обезпечаване на учебно-възпитателния процес 

и качествено обучение на всички ученици в Община Малко Търново. 

 

Развитието на спортната дейност и формирането на активна нагласа у 

младите хора за повишаване на тяхната физическа активност и жизнена 

дееспособност са важна част от приоритетите, залегнали в Плана за развитие на 

Община Малко Търново за периода 2007-2013 год. Стремежът ни през 

предходната година бе насочен към подобряване на материално техническата база 

и нейното добро стопанисване и управление. Градският стадион в Малко Търново 

предлага добри условия за практикуване на различни видове спорт.  Футболен 

клуб „Странджа Малко Търново” провежда тренировъчна дейност и организира 

домакинските срещи от областното първенство по футбол за мъже – южна „Б” 

група. Практикуват се и други видове спорт като лека атлетика и волейбол. 

Борцовата зала в града предоставя съвременни условия за развитието на детско-

юношеския спорт.  За четвърта поредна година общината беше домакин на 

автомобилно рали, организирано съвместно с Българската федерацията по 

автомобилизъм. Намеренията са ралито да стане кръг от републиканското 

първенство по автомобилизъм.  

 

 

 

 

Туризмът като основен приоритет в развитието на общината 

 

Туризмът е неоспорима алтернатива, наложена ни от държавата, за 
развитието на общината и в тази посока бяха насочени усилията и дейностите на 
отдел „Туризъм и информационни услуги”. Неговата основна цел е 

подобряване на информационното обслужване на посетителите в общината, 
маркетинг и планиране на туристическата дестинация, повишаване на 
конкурентноспособността на туристическия сектор в общината чрез ефективно 
използване на наличните природни и културно-исторически ресурси.  

В началото на туристическия сезон представители на ТИЦ участваха в 

работна среща на тема „Ролята на ТИЦ в развитието на туризма, обмяна на добри 
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практики" в Културен център „Морско казино"- гр. Бургас. Бяха обсъдени 

проблемите и перспективите пред Туристическите информационни центрове в 

България. 

През месец май се проведе второто издание на срещата - симпозиум 

„Мистерията Бастет", като на форума и този път бяха представени различни 

хипотези във връзка с мистичното място. Участниците в срещата представиха 

своите възгледи през призмата на областите, в които практикуват, а именно: 

ароматерапия, астрология, рейки- практики. 

В резултат на положените усилия за реклама посещаемостта на 

туристическите обекти, в настоящите условия на икономически затруднения и 

значителното намаляване на ученическите пътувания, остана непроменена в 

сравнение с предходната година. Броя на посетителите в Туристически 

информационен център, нуждаещи се от актуална информация за туристическите 

маршрути и природните дадености на територията на общината, бе значително 

завишен. Най- активния период за поредна година е през месеците май, юли, 

август и септември, когато съотношението организирани и неорганизирани 

туристи се изравнява. 

Със съдействието на Туристически център бяха заснети: поредицата 

„Мистериите на Странджа" за предаването „Разследване" в телевизия ББТ с водещ 

Светослава Тадаръкова, отразяваща културно- историческото наследство на 

община Малко Търново, както и документален филм за Странджа, като част от 

поредицата на предаване „Пътеводител БГ” излъчвано по телевизия „БНТ сат”. 

Сключен бе договор между Община Малко Търново и „Слънце-3" ООД- гр. 

София за организиране на екскурзии, включващи посещения на археологически 

обекти и Исторически музей. 

Бяха положени усилия и отделени необходимите средства за ремонтиране и 

обновяване на туристическа база „Велека" и ТИЦ-Хижата с цел придобиване на 

необходимата функционална годност.  

На основание на Закона за туризма бе създаден Консултативен съвет по 

туризъм и бе приет Правилник за организацията и дейността му. Лицата, 

включени в съвета, бяха определени със заповед на кмета на Община Малко 

Търново. 

Отделът организира и извършва актуализирането на културния Уеб-сайт 
на общината.  

 

В продължение на дванадесет години общината затвърждава своята 

културна политика по съхраняването и популяризирането на културно-

историческото наследство на района. В тази насока протича и работата на 

Дирекция „Култура, образование и спорт” и Исторически музей Малко 

Търново.  
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Дейностите на историческият музей бяха разделени на: събирателска, 

фондова, научно-изследователска, популяризаторска и съхраняване и опазване на 

недвижимите паметници на културата.  

В началото на 2011г. започна подготовката по изработването на тематико-

експозиционен план на експозиция „Нова и най-нова история на 

Малкотърновско“. Работата беше свързана с издирване на архивни материали – 

снимки и документи, работи се в Държавния архив гр. Бургас, както и сред 

местната общност за събиране на данни. Голяма част от работата по същество 

беше сверяване на факти, дати и личности, което доведе до удължаване на времето 

за подготовка. В края на юли експозицията беше подредена и представена на 

посетителите на музея. Тя обхваща един дълъг период от време от първото 

споменаване на гр. Малко Търново в Османски документи до участието на 

малкотърновци в Отечествената война. Включени са няколко подтеми: „Легенди и 

хипотези за произхода на името на град Малко Търново“, „Православна и 

католическа общност в гр. Малко Търново и тяхната училищна дейност“, 

„Хайдутството в Странджа“, „Участие на странджанци в Руско–турската 

освободителна война“,  „Зараждане на революционна дейност след Берлинския 

конгрес“, „Подготовка и участие в Илинденско-Преображенското въстание“, 

„Балкански войни“, „Изселници и бежанци от Странджа“, „Участие на 

малкотърновци в Отечествената война 1944-1945г.“ В експозицията са включени 

над 100 архивни фотоса, над 50 документа, текстовете са отпечатани на български 

и английски език. 

Във връзка с подготовката на експозицията бяха събрани архивни снимки от 

гр. Малко Търново – 11броя, медали и ордени – 4 бр., документи – 6 бр.                    

Подарени етнографски материали на музея – 8 броя и  книги – 13 броя. 

Извършена бе  частична инвентаризация на фондовете. Изработена беше 

компютърна програма за дигитализация на музейните фондове. Прехвърлени на 

дигитален носител са 5 от 12 инвентарни книги. 

През периода бе извършена консервация и реставрация на 19 предмета от 

метал и керамика от археологически сезон 2010 г. на обект Кладарско градище с. 

Сливарово. След реставрирането на монетите се оказа, че притежаваме 

изключително ценен екземпляр на монета на тракийския цар Седала, от която има 

намерени само 3 в света. 

Подготвен и реализиран бе втория археологически сезон в м. „Кладарско 

градище”, с. Сливарово. Археологическите разкопки на антична крепост 

Кладарско градище се проведоха от 6 юни до 6 юли 2011г., под ръководството на 

доц. Людмил Вагалински от НАИМ при БАН,  финансирани от Община Малко 

Търново. Основната цел на работата беше изясняване хронологията на крепостта и 

разкриване на възможно повече архитектурни детайли. За извършване на 

разкопките бяха наети 20 работника. Събрани бяха много нови данни и находки от 

историческо и архитектурно естество. Обработката им ще даде повече конкретика 

за живота в крепоста през периода ІІІ в. пр. Хр. – ХІ в. сл. Хр. Открити бяха 
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множество ценни артефакти между които няколко сребърни монети и оръдия на 

труда. 

В периода от 04.07.11 до 18.07.11 г. в Исторически музей Малко Търново се 

проведе стажантска програма, предназначена за студенти на УНИБИТ 

/Университет по библиотекознание и информационни технологии/, гр. София. 

По време на стажа седемте студенти имаха свои конкретни задачи: 

- Разработване на методика за електронно инвентиране и пренасяне на 

инвентарните книги на дигитален носител. В резултат имаме 5 дигитални 

инвентарни книги и указания за продължаване на работата по тях. 

- Изработка на мултимедийни презентации за целите на образователни 

програми с деца и за представяне на музейните експозиции дистанционно. 

-  Изработка на рекламни материали /дипляни, брошури/ в цифров 

формат, готови за печат с теми: „Исторически музей МТ”, „Мишкова нива”, 

„Светилищата на Странджа”, Странджански икони”. 

През настоящата година с участие на служителите от общинския 

исторически музей и финансовата подкрепа на общината за седми пореден път се 

състоя православно-краеведската експедиция „Стоилово 2011” с тема 

„Исторически сведения за селището. Християнска вяра и благочестие на 

православните българи”. В нея взеха участие 22 деца от Бургаското неделно 

училище към храм „Св. Св. Кирил и Методи” и ученици от Малко Търново, с 

ръководители Вида Буковинова, Милка Бихлюмова, Димитрина Забирова и 

преподавателите Нейко и Емилия Ришовски. Резултатите ще бъдат представени на 

Деветите Свети Николаевски четения в гр. Бургас в края на 2011 г. 

За десети пореден път Община Малко Търново, съвместно с  Университет по 

Библиотекознание и Информационни технологии(УНИБИТ) и община 

Къркларели, организира и проведе българо-турския Летен университет „Странджа 

планина и нейната роля в преноса на цивилизации Изток – Запад”. Докладите и 

резултатите от работата на студентите по време на летния университет  ще бъдат 

представени на конференция „Десет години Летен университет в Странджа – 

Йълдъз“ в гр. София, края на 2011 г. 

 

 

 

През периода март 2011г. до юли 2011 г. беше проведена Образователна 

програма за опознаване на културно–историческото наследство на Странджа  

планина с ученици от СОУ „Васил Левски“ гр. Малко Търново. Програмата имаше 

за цел да предизвика интереса на младите хора към миналото на Странджа. Беше 

разработена чрез интерактивен подход – лекции на определена тема, придружена с 

мултимедия и филми. Основни бяха и практическите занимания на децата – 

посещение на място на исторически и археологически обекти. 

Продължи работата си създадената като филиал на музея „Занаятчийска 

работилница за производство и демонстрация на сувенирни тъкани”.   
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От м. І.2011 г. до м. ІХ.2011 год. в Историческия музей са посрещнати   3 

699 туристи – български и чужди и 181  туристи в м. Петрова нива.  

 

 

Културна   дейност  

 

Културно-просветната дейност на община Малко Търново през изтичащата 

2011 година бе част от комплексното социално – икономическо развитие на града 

и региона. Неоспорими са резултатите, които отново потвърждават, че избраната и 

следвана от общината културна политика е правилна, съобразена със спецификата 

на нейната етнокултурна характеристика от традиции, нрави и обичаи, а също така 

и със съвременните Европейски изисквания към културно развитие. 

Разработената и приета в тази насока Културна програма за годината, 

включваше значими културни прояви от национален и международен характер,  

съобразени с натрупания опит и потребности. 
 

НАЦИОНЕЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „СТРАНДЖА ПЕЕ” С. ГРАМАТИКОВО, 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

На 18 и 19 юни 2011 г. в с. Граматиково, общ. Малко Търново се проведе 

поредното издание на Националния фолклорен събор „Странджа пее”, 

организиран от община Малко Търново и Министерството на културата под 

патронажа на Съвета на Европа. Неговата цел беше да се продължи съхраняването 

и популяризирането на богатото песенно творчество на Странджа с издирването и 

утвърждаването на нови дарования. 

Подготовката на събора включваше няколко основни момента: обновяване 

на материалната база в село Граматиково, нужна за нормалното протичане на 

дейностите, свързани с провеждането на конкурса; съгласуване на 

организационните моменти по подготовката с Министерството на културата и 

съорганизаторите - Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей 

към БАН, Българско национално радио, Национална телевизия СКАТ и 

Регионалния съвет на тракийските дружества в Бургас;  

разгласа на събора чрез средствата за масови комуникации и персонални контакти 

с общини, читалища, тракийски дружества и други културно-просветни 

организации. 

За участие в конкурсната програма на събора заявиха участие  75 

индивидуални изпълнители и 100 фолклорни групи и формации с близо 1000 

души участници в тях. Популярността на събора пролича и от големия брой 

състави, дошли от Добруджанския край, от общините Царево, Сунгурларе, 

Карнобат, Бургас, Тунджа, Ямбол, Стара Загора и др. Добре се представиха и 

фолклорните групи за автентичен фолклор от община Малко Търново с 

подчертано индивидуално участие. Висока оценка заслужава и празничният 

концерт с изявени изпълнители на странджански народни песни, състоял се 
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вечерта на 18 юни. За участие в този концерт, на поканата на общината се отзоваха 

Янка Рупкина, Калинка Згурова, Тома Янчев, Златка Ставрева, Милка Андреева и 

др. Споменаваме тези имена и заради това, че същите са и лауреати на Първия 

събор-надпяване от 1960 г. Силно впечатление в протичането на събора направи 

неговото откриване с участието на Професионален фолклорен ансамбъл 

„Странджа”- гр. Бургас, поднесъл за случая една празнична песенно-танцова 

сюита.  

Националният фолклорен събор за пореден път получи висока 

професионална и обществена оценка, дадена чрез поздравителни адреси от 

министъра на културата Вежди Рашидов, от зам.- председателя на 41-то Народно 

събрание Атанас Анатасов, от председателя на Комисията по култура, 

гражданското общество и медиите при Народното събрание Даниела Петрова, от 

началника на отбраната генерал Симеон Симеонон, от министъра на физическото 

възпитание и спорта Свилен Нейков, както и от министъра на труда и социалната 

политика Тотю Младенов. Заслужена професионална оценка съборът в 

Граматиково получи от директора на Института по етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при БАН проф. д.изк Лозанка Пейчева. На нея, като 

председател на журито за оценка на участниците в конкурса, дължим и 

специалната благодарност за проявената професионална ангажираност към 

провеждането на събора. При неговото завършване бяха обявени и 

индивидуалните и групови награди. Общо наградените участници- индивидуални 

и групови, бяха 50. Специални награди на кмета на общината получиха Зорница 

Георгиева- 21 годишна от Малко Търново и Костадин Михайлов- 19 годишен от с. 

Бродилово. На тах, както и на всички,  отличени с първа награда, бе връчен 

почетен плакет, изработен от големия скулптур Ненчо Русев. Специални награди 

за отлично сценично представяне на обреди получиха съставите от селата Венец, 

общ. Карнобат; Кукорево, общ.Тунджа и Пет могили, област Шумен. В двата дни 

на събора отчитаме и добрият обществен ред в селото, недопускащ прояви, 

пречещи на дейността на двете естради.  

Основният извод от проведения пореден Национален фолклорен събор 

„Странджа пее” се отнася до неговата роля и място в съхраняване на духовната 

идентичност на региона и неговото присъствие в националната ни духовна 

съкровищница. Община Малко Търново за пореден път доказа, че независимо от 

обективно съществуващите трудности, продължава традицията, възприета от 

Първия събор- надпяване от 1960 г., обогатявайки го с нови моменти в 

разпространението на фолклорното богатство. 

Съхранените чрез Българското национално радио песенни и инструментални 

фолклорни изпълнения е едно поредно завоевание за популяризация на 

нематериалното ни културно наследство- песенно народно творчество, обичаи и 

обреди. Освен благодарност към БНР, подобно внимание дължим и към 

ръководството на Национална  телевизая СКАТ, която активно участваше в 
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популяризирането на събора и години наред поддържа свои тематични предавания 

с песенния фолклор на Странджа. 

  
НАЦИОНАЛЕН ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН СЪБОР В М. ПЕТРОВА НИВА 

 Националният възпоменателен събор, посветен на 108-та годишнина от 

Илинденско-Преображенското въстание, се проведе на 20 и 21 август 2011 г., в 

историческата местност Петрова нива. 

Организатори бяха Община Малко Търново, Съюза на тракийските 

дружества в България и Регионалният съвет на тракийските дружества в Бургаски 

регион. 

Възпоменателният събор за пореден път потвърди, че неговата организация 

и провеждане не само е израз на нашата и на цялата страна почит към делото на 

илинденци и преображенци, но заедно с това той широко популяризира 

Странджанския край и на първо място община Малко Търново, нейното 

историческо минало, природа и достойнство. 
 

ЛЕТНИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

Двадесетите летни културните празници на гр. Малко Търново се откриха на 

22 август 2011 г. И през тази година те следваха своя доказал се в годините 

художествен профил и бяха богат синтез на различни жанрове. 

Изненадата в празничната вечер бе гостуването на балета на Бургаската опера с 

основна проява за вечерта „Любовна магия”. 

Открита бе фотоизложба „Светът, в който живеем” с творби на деца от 

школата по фотография към Общински детски комплекс- Бургас и представен 

документалният филм на Национална телевизия СКАТ, посветен на Националния 

фолклорен събор „Странджа пее”, който се проведе през м. юни т.г. в с. 

Граматиково. Незабравими ще останат и концертите на Теди Генев - поп певец и 

композитор, роден в Малко Търново, Поли Паскова и колегата й Здравко 

Мандаджиев, песенния рецитал на Наталия Сорокина- заслужила артистка на 

Русия, авторския песенен рецитал на Недялко Йорданов „Не остарявай любов”, с 

участието и на актрисата Ивана Джеджева, концерта на Професионален 

фолклорен ансамбъл „Странджа”- Бургас, с главен художествен ръководител 

Марио Егов. Културният афиш на празниците включваше и прожекцията на 

българския игрален филм  „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” на 

режисьора Стефан Командарев.  Тя бе осъществена със съдействието на директора 

на  „София Филм Фест”   Стефан Китанов. 

В рамките на празниците официално се откри обект „Рехабилитация на 

Градски парк- Малко Търново”, реализиран със средства от Програма за развитие 

на селските райони. 

Празниците завършиха със спортни мероприятия, които предизвикаха много 

емоции и настроение. В м. Църногорово, след водосвета в параклиса „Св. 

Богородица, дошлите на панаира станаха свидетели на едни добре подготвени и 
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осъществени народни борби. Доброто съдийство и проявеното спортно 

майсторство на участниците предизвикаха заслужени овации на малки и големи. 

Поредният рали-крос, проведен на картинг пистата в града, отново привлече 

много любители на автомобилния спорт. Тази проява доказа, че има своето място 

като атракция по време на празничните дни. С подобна оценка се отнасяме и към 

футболната среща-шоу на ФК „Странджа- Малко Търново” . Ще се запомни в този 

ден и срещата на отбора с ветерните от футболните години на града. Тяхното 

съпричастие към подобна изява заслужи възторга на публиката. 

Летните културни празници на Малко Търново  от 22 до 28 август 2011 г. 

доказаха своята насоченост към духовните потребности на хората и са естествено 

свързани с културната политика на общината. Разнообразието от прояви, техният 

професионализъм и добра организационна подготовка бяха гаранция за 

нормалното им протичане и повишен интерес на публиката. Градът, всяка вечер 

през тези дни, ставаше не само оживен, но и празничен, с много гости дошли 

специално за празниците. Летните културни празници на града стимулират и 

развитието на туризма и повишават интереса към  този Странджански край.  
 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС “СТРАНДЖАНСКА ПАЛИТРА” 

Тринадесетото издание на Международния пленер по живопис 

„Странджанска палитра” се проведе в периода 22 август- 1 септември 2011 г. с 

участието на художници от Украйна и България. Откриването протече с 

представяне и благосвет на всеки участник. 

В продължение на 10 дни художниците търсиха вдъхновение  за платната си 

от съприкосновението си с природни  и културно-исторически забележителности 

на територията на община Малко Търново. По традиция пленерът бе закрит с 

изложба на открито, експонирана в центъра на града. 

Международният пленер по живопис „Странджанска палитра” продължава 

да се утвърждава като авторитетен творчески форум, съдействащ за културния 

обмен на страната ни  в рамките на Европейския съюз.  

 

 

Отчитайки резултатите от изпълнението на Културната програма за 2011 г. 

не може да не отдадем значение и на част от онези прояви и събития, които са 

свързани с националната ни история, бит и култура и които са част от културно-

просветната дейност в града и останалите населени места. В този смисъл оценката 

ни задължава да отдадем заслуженото на културно-просветните учреждения в 

лицето на читалищата, СОУ „Васил Левски”, клубовете на пенсионера, ОДЗ 

„Юрий Гагарин” и Историческия музей. 

 Тържествено се отбелязаха Националния празник на Република България – 3 

март, 25 октомври – Денят на Малко Търново, свързан с Освобождението на 

Странджанския край и присъединяването му към пределите на Отечеството ни. 
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Положително следва да се оцени и работата по опазване и съхранение на най-

добрите традиции и обичаи на региона: Коледуване, Кукеровден, Пали-кош, 

Лазаровден, Младежките пролетни игри Филек, Яньовден. Има какво още да се 

желае в работата ни при честването на исторически дати като Деня на 

Съединението, Деня на Независимостта и Деня на народните будители.  

 

И до днес  община Малко Търново продължава да издава вестник 

„Странджа”, който е периодично издание,  информиращо гражданите за 

обществения и културен живот в района. Отчитайки направленията в развитието 

на региона би следвало да отчетем заслужено неговата важна роля и факта, че  в 

него винаги са намирали подобаващо място редица важни въпроси, свързани с 

всички сфери от живота. 

Свое място в информационната система на общината има и местното 

кабелно радио. В широкия спектър от предавания се отразяват исторически 

събития и дати от национален и регионален характер, както и по-важните събития 

от обществено – икономическия и културен живот в общината. Тематиката и 

начина на поднасяне на информацията е съобразен с разнообразната слушателска 

аудитория. Предаванията са обособени в отделни рубрики – общинска 

информация, паметни дати, бележити годишнини, златен фонд на местното радио, 

фолклорът на Странджа, народен календар и др.    

 

Накрая на отчета, но не и по значение, са и резултатите от полаганите 

усилия за  развитието на трансграничното и международно сътруничество. То 

заема все по-важно място в дневния ред на местните власти като важен 

инструмент на европейската интеграция, способстващ ефективно за сближаването 

на народите и важен фактор за икономическо развитие, позволяващ на регионите 

да участват пълноценно в интегрирания европейски пазар. Затова важна задача на 

регионалната политика е установяването на нормално икономическо и социално 

взаимодействие в граничните общини  чрез стимулиране развитието на 

транграничното сътрудничество. 

Следвайки насоките на Европейския съюз за икономическо и социално 

сближаване между страните членки чрез изграждане на партньорски 

взаимоотношения бяха сключени договори за сътрудничество и партньорство 

между община Малко Търново и общините Ковачица /Р Сърбия/ и Воду луй вода 

/Р Молдова/. Общините се споразумяха да си сътрудничат, с цел създаването на 

необходимите организационни, икономически, правни и други условия за 

спомагане на икономическото възраждане и постигане на устойчив напредък. 

Споразуменията за сътрудничество обхващат разнообразни области на 

взаимодействие туризъм, култура, образование, спорт, екология  и др. 

Общината използва ефективно възможностите на международното 

сътрудничество чрез участието си в Оперативна програма регионално развитие 

2007-2013 г. с проекта „Изграждане на партньорска мрежа между Община Малко 
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Търново и регион Абруцо /Италия/”. Партньор на общината в проекта е регион 

Абруцо /Италия/, който е с доказан опит в областта на туризма, маркетинга на 

дестинациите и представя добри модели за междуобщинско сътрудничество. 

През изминалата година беше изготвено и внесено ново проектно 

предложение  по програма ФАР ТГС с Р Турция „CROSSMAP – цифрова карта за 

целите на трансграничните туристически инициативи”. 

 
 

Уважаеми съграждани, 
 

Отчитайки дейността на Община Малко Търново за четвъртата година от 

мандат 2007-2011 г. ще отбележа оставеното наследство: 

1. Проекти, които са готови и предстои да бъдат изпълнени: 

 „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, 

доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на 

водопроводна мрежа в гр. Малко Търново” -  12 мил.лв.; 

 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

Община Малко Търново” – 8 мил. лв; 

 „Изграждане на канализация за битово отпадни води в с. Звездец” и 

„Реконструкция на водопроводна мрежа”  - 6 мил.лв. 

 „Изграждане на канализация за битово отпадни води и пречиствателна 

станция на с. Стоилово” – 1,8 мил.лв. 

   „Изграждане на канализация за битово отпадни води и 

пречиствателна станция на с. Младежко” – 1,5 мил.лв.; 

 „Изграждане на канализация за битово отпадни води с. Бръшлян” –  

600 хил.лв.; 

 “Почистване, корекция на река Младежка и  укрепване на левия й бряг 

в с. Младежко” – 1 мил.лв. 

2. Проекти в процес на реализация: 

 “Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане на 

улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново”  -  800 

хил.лв.; 

 „Канализация за битово отпадни води и реконструкция на 

водопроводна мрежа с. Заберново” – 1,8 мил.лв.; 

 „Изграждане на многофункционален посетителски център в село 

Граматиково” – 400 хил.лв. 

 

3. Готови инвестиционни проекти: 

 „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала Малко Търново”  – 

„Алфа Енерджи МТ” ЕООД  -  650 хил.лв.; 

 „Изграждане на фотоволтаичен парк” – „Капитал Инвест 2010” ЕООД; 
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 „Газификация и когенерация на биомаса” – „Биокогенерационна мощ” 

ЕООД 

 

 Нека не спираме до тук, а да продължим да работим и направим 

всичко необходимо,  за да утвърдим Община Малко Търново като община, 

съхранила традициите си и богатото си културно – историческо наследство, поела 

ускорено по пътя на съвременното възраждане, уютен дом за всеки свой 

гражданин и гост. 

  

 

 

 

 
 


