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Уважаеми съграждани, 

Измина една година от избирането ми за кмет на община Малко 

Търново, мандат 2011- 2015 година. Получил вашето доверие, заедно с 

новоизбрания общински съвет, приех да работя  и то не без чувството за 

личната ми отговорност при решаване основните проблеми на общината в 

нейното развитие. Една част от тези проблеми носеха в себе си 

особеностите на района, свързани с неговата история от по- близките 

десетилетия, от планинския и пограничния му характер, икономика и 

демография, някои от тях решавани, а други позабравени, но не и без тези, 

превърнали се в нелека съдба за хората от града и селата.В този смисъл, 

отчета, който правя пред Вас, не би имал смисъл, ако се възприеме 

единствено и само откъм чисто статистическата му страна, извън 

стратегията за развитие на общината при съвременните условия и разбира 

се не извън проблемите от глобален характер, създадени и от световно 

възникналата икономическа и финансова криза. 

Организацията на работата във всички звена на общинската 

администрация бе съобразена с болшинството от тези особености и 

подчинена на изискването за персоналната отговорност и демократичния 

характер на диалога при вземането на решения и тяхното изпълнение, на 

възможностите за разширяване на административните и делови контакти с 

държавните институции от областен и национален характер. Така че ако 

следва да отчетем решаването на някои от сложните проблеми, като този за 

комуникациите с областния център, то последният не е извън променилият 

се стил и методи на работа, довели в случая до конкретно решения въпрос 

със завършилия ремонт на пътя Бургас- Малко Търново.  Проблем, години 

чакал своето най- добро решение, за да го имаме вече като голяма 

придобивка, благодарение на  решаващата помощ от страна на 

правителството. 

 

 



ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чрез оперативните програми на ЕС пред нас се откриват големи 

възможности за осъществяване на положителни тенденции в обществено-

икономическото развитие на общината. 

Следвайки основните приоритети в развитието си общината  

кандидатства пред различните оперативни програми, с цел финансиране 

на дейности и последващо реализиране на проектните предложения. 

 

1. Проект «Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново”  

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,  прекратяване на експлоатацията и 

закриване на всички депа, които не отговарят на нормативната  уредба.  

По предварително разработената схема от Министерство на околната 

среда и водите Община Малко Търново трябваше да депонира отпадъка си 

в сметището в с. Равадиново, тъй като на територията на община Малко 

Търново няма депо, което да отговаря на изискванията или такова, което 

може да бъде приведено във вид отговарящ на изискванията. Отчитайки 

факта, че в този случай разходите, които трябваше да бъдат заплащани от 

населението на общината щяха да се увеличат неколкократно 

ръководството на общината реагира адекватно, защитавайки интересите на 

гражданите си, в следствие на което получи правото да има самостоятелно 

депо за битови отпадъци само за населените места на общината. 

Именно в тазивръзка  Община Малко Търново подготви проектно 

предложение «Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново” и кандидатствапред Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.». Проектът включва  дейностите 

изграждане на депо  за обезвреждане на битови отпадъци и довеждаща 

техническа инфраструктура, доставка на сметосъбираща техника и съдове 

за отпадъци. Същото бе комплектовано и внесено в Управляващия орган 

на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за оценка през м. Юни 

2011 г. През периода на оценка, следвайки указанията на експертите от 

МОСВ, бяха отстранени всички пропуски в проектното предложение, бяха 

актуализирани работния проект и комплексното разрешително, вследствие 

на което на 26.09.2012 г. Ръководителя на УО на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г”  излезе с Решение № 300 за одобряване 

финансирането на проектното предложение на Община Малко Търново за 



„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Малко Търново”.  

На 24.10.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и 

Община Малко Търново беше подписан Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № DIR-510211621-C001/24.10.2012 г. за реализирането 

на проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново”. 

Основна цел на проекта: Да се създаде устойчива система за 

обезвреждане на отпадъците  

Конкретни цели:  

1. Гарантиране екологично устойчиво управление на отпадъците в регион 

Малко Търново; 

2. Осигуряване на възможност за третиране и 

рециклиране/оползотворяване на отпадъците на регионалното депо, в 

съответствие с регионалните цели; 

3. Подобряване  показателите на компонентите на околната среда; 

4. Изграждане социално поносимо за населението регионално съоръжение 

за обезвреждане на битови отпадъци с достатъчен капацитет за нуждите на 

региона; 

Основната роля на проекта  е  да осигури третиране, 

рециклиране/оползотворяване на образуваните на територията на община 

Малко Търново отпадъци и екологосъобразното им депониране.Той е 

необходим, за да се изпълнят законовите ангажименти по отношение на 

опазване на околната среда, в частност недопускане на замърсяване на 

околната среда от отпадъци. 

 

Срок за изпълнение на проекта – 27 месеца 

Обща стойност на проекта : 6 482 815,95 лв. 

 

 

2. Проект „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. 

Проектът е изготвен от общината и одобрен за финансиране по 

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

год.    

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, които започнаха на 14.09.2012 г. 

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 – 2 136 631,00 лева 

 

 

3. Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в 

„СБДПЛ - ЕООД  град Малко Търново” с цел преструктуриране в 

„Медицински център” 
На 25.10.2012 г. в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство, се състоя официалното сключване на договор с Община 

Малко Търново за изпълнение на проект „Реконструкция, обновяване и 

оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД  град Малко Търново” с 

цел преструктиране в „Медицински център”, Схема за безвъзмездна 

финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011„Подкрепа за реконструкция/ 

обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън 

градските агломерационни ареали” 

Общата стойност на одобрените допустими разходи по проекта 

възлизат на 940 607,60 лева. 

Проектът, който предстои да се реализира в рамките на следващите 2 

години има за цел преструктуриране и реконструкция на настоящата 

общинска болница в гр. Малко Търново в Медицински център. Новият 



Медицински център ще подобри качеството на предоставяните здравни 

услуги в общността, от които имат нужда основно възрастните хора. 

Именно те имат висок относителен дял от възрастовата структура на 

община Малко Търново. Застаряването на населението в общността 

поражда нужда предоставяните здравни услуги да са в непосредствена 

близост до възрастните хора от общината.  

Проектът има за обща цел: 

Да се  създаде съвременен и модерен общински медицински център, 

като по този начин се осигури подходяща, ефективна и отговаряща на 

нуждите здравна инфраструктура в Община Малко Търново. 

СБДПЛ-ЕООД гр. Малко Търново се състои от 9 сгради и двор, 

разположени на територия с обща площ 27 431 кв. м.,  собственост на 

община Малко Търново. Дейностите, които ще бъдат извършени 

предвиждат  преустройство и ремонт на отделение обхващащо 

четириетажно южно крило на съществуващата болница. Общо третираната 

площ на обекта е 1440,99 кв. м. Площта на бъдещия Медицински център 

над терена е 1123,72кв.м, а площта на сутерена е 317,27 кв.м. На 1-ви етаж 

от сградата е разположен Филиал на Центъра за спешна медицинска 

помощ, а на 2-ри етаж е позиционирана Клиничната лаборатория. 

Останалите помещения са неизползваеми. 

 Общото състояние на повечето от съществуващите помещения е 

незадоволително, поради което е необходим цялостен ремонт - подови 

настилки, обработка на стени и тавани, оборудване със съвременна 

техника, инсталационно обезпечаване включително инсталциите за 

медицински газове (ИМГ) и т.н. 

След извършване на СМР-то, разпределението на сградата ще 

бъде както следва: 

-СУТЕРЕН- складови и помощни помещения , котелно и стълбище; 

-ПАРТЕР – ще се преработи част от етажа – ще бъде обособено 

предверие с чакалня, информация, регистратура и охрана, хирургичен 

кабинет, манипулационна, две тоалетни, едната от които е предвидена за 

инвалиди, стълбище; 

-ПЪРВИ ЕТАЖ – проектът предвижда кабинети на педиатър, 

кардиолог и невролог, манипулационна, стая за персонала, клинични 

лаборатории, две тоалетни, едната от които е предвидена за инвалиди, 

стълбище; 

-ВТОРИ ЕТАЖ- пет болнични стаи, сестринска стая, 

манипулационна, трапезария с разливно и миялно помещение, помощни 

помещения, стълбище; 

-ТРЕТИ ЕТАЖ- помещения за управител, администрация, 

заседателна зала, кабинет, секретарка, чакалня, стая за почивка, архив, 

мокро помещение, помощни помещения и стълбище. 



След реализацията на СМР следва доставка и монтаж на 

предвидените в техническата документация оборудване и апаратура. 

Оборудванетовключваголямбройартикули, коитосанеобходими за 

нормалнотофункциониране на медицинскияцентър. 

Предвижда се закупуване на следнотооборудване: 

- Автоматичен селективенклинично-химичен анализатор; 

- Стерилизатор; 

- Кардиоехограф; 

- Мултифункционален Ехограф; 

- ЕКГ; 

- Кардиомонитор; 

- Микроскоп – обикновенимунофлоурисцентен; 

- Дефибрилатор; 

- Термостат; 

- Хладилник; 

- Автоклав; 

- Електтрокоагулатор; 

- Линейка/ реанимобил; 

- Хирургически инструменти – 2 комплекта; 

Успешната реализация на този проект щеподпомогне община Малко 

Търново за създаване на условия за устойчиво местно развитие. Ще се 

разкрият нови възможности за развитие и подобряване на жизнената и 

работна среда, посредством осигуряване на високоефективни здравни 

услуги за населението. 

 

4. Проект „Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на 
левия й бряг в с. Младежко“, по Оперативна програма „Регионално 

развитие”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, 

Операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции”, Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа на 

дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки 

общини”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България 

Договорът между МРРБ и Община Малко Търново за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ беше сключен на 16.03.2012 г. 

Река Младежка, която минава успоредно на с. Младежко, нанася 

сериозни щети, като при обилни дъждове и снеготопене залива къщите и 

дворовете на жителите на селото, намиращи се в близост до брега на 

реката. 

Целта на проекта е ограничаване и предотвратяване на рисковете от 

наводнения и щетите за част от жителите на община Малко Търново чрез 

почистване на р. Младежка и укрепване на левия и бряг с подпорна стена, 



с което ще се намали да минимум риска за човешкото здраве и околната 

среда. 

Дейности по проекта: 

- почистване на левия бряг на р. Младежка 

- изграждане на два типа подпорни стени 

 

Проектът е на стойност 941 940. 00 лв. 

Срок за изпълнение на проекта – 12 месеца 

 

 

5. Към настоящия момент община Малко Търново е партньор на 

Агенцията за социално подпомагане към МТСП по изпълнение на 

проект „Подкрепа за достоен живот”, ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, чрез Европейския социален фонд,  схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 “Алтернативи”. 

Срокът за изпълнение на проекта беше удължен двукратно, като общата 

продължителност е 29 месеца. Общата стойност на проекта е 54 875, 22 

лева. По време на изпълнението му бяха назначени общо 9 лични 

асистента, които полагат грижи за 10 лица и деца с трайни увреждания, с 

тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да 

се обслужват сами. Лицата с трайниувреждания и затруднено 

обслужванеполучиха право на индивидуален бюджет за ползване на 

услугата „Личенасистент” и сами  определят как тя да 

бъдеорганизиранавъввремето. Предоставен е и алтернативен избор за 

професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно 

увреждане. 

 

6. С цел разширяване обхвата на предлаганата услуга община Малко 

Търново кандидатства с проектно предложение „Изграждане на достъп 

до всички части на сградата на „Дневен център за възрастни хора с 

увреждания” гр. Малко Търново”, за осигуряване на средства от Фонд 

„Социална закрила” към МТСП. На 04.09.2012 г. Община Малко Търново 

сключи договор.  Предмет на договора е съвместната дейност между фонд 

“Социална закрила” и Общината за доставка и монтаж на напълно 

автоматизиран стълбищен подемник за превоз на лица , стоящи или 

седящи в инвалидна количка за стълбища със  извивки (завои) до втори 

етаж на сградата на Дневен център за възрастни хора с увреждания – гр. 

Малко Търново. Общата стойност на проекта е 24 700.20 лв. 

Целта на проекта е създаване на адаптирана към нуждите на хората с 

увреждания среда, и условия за предоставяне на нов вид социална услуга в 

общността – „Седмична грижа” 

 



 

7. Пилотен проект за местно развитие „Странджа” 

Проектът е инициатива на Съвета на Европа по Регионална програма за 

културно и природно наследство на Югоизточна Европа.  

Избраната пилотна територия включва общините Малко Търново, 

Царево и Средец. През м. октомври 2011 г. е сключено административно 

споразумение между Община Малко Търново и съвета на Европа на 

стойност 3 690 Евро. Съгласно Споразумението до края на 2011 г. се 

проведоха поредица от работни срещи на пилотната територия, 

сформирани бяха 5 тематични работни групи, които през 2012 г. започнаха 

работа по дейност „Диагностика на територията“; проведен онлайн 

фотоконкурс „Странджа – земя между небето и морето“, преведен от 

български на английски език пътеводител „Странджа“ на издателство 

„ТанграТанНакРа“. 

На 16 февруари 2012 г. в Областна управа беше подписан 

Меморандум за разбирателство, подкрепен от четири министерства - 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Министерство на околната среда и водите, Министерство на физическото 

възпитание и спорта и Министерство на труда и социалната политика. 

Министерство на културата е национален координатор на проекта. 

През 10-те месеца от 2012 г. основни дейности в Плана за работа по 

проекта са Диагностика на територията, изготвянето на стратегически 

документ Политическа нота, провеждане на Пилотни акции и започналата 

от началото на септември дейност „Проучване на наследството“.  

 

 

8. Проект „Магията на древността и красотата на  природата от 

Бургаския залив до Странджа“ по Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на 

туризма”, Oперация3.2: „Развитие на регионалния туристически 

продукт и маркетинг на дестинации”, Схема за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за 

развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинации“ 

Водещ партньор в изпълнението на проекта е Община Бургас, 

партньори са общините Малко Търново, Камено, Приморско и Средец, а 

продължителността му - 24 месеца. 

Основната цел е да развие интегрирани регионални туристически 

продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. 

Други важни цели на проекта са разработването на интегрирани 

регионални туристически продукти на територията на 5-те общини, 

популяризиращи природното, културно и историческо наследство; 



насърчаването на партньорството между местните власти за подобряване 

качеството и пазарната стойност на туристическите продукти, както и 

съвместно маркетингово обслужване на туристическите дестинации; 

насърчаване предлагането на регионални продукти извън сезона; 

привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални 

продукти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазари; 

използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до 

туристическите пазари. 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 

 

1. Проект: “ Изграждане на многофункционален посетителски център 

в с. Граматиково, община Малко Търново”по мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 

 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. 

 Изграден е 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. Изграденият 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. 

На 20 октомври 2012 г. се състоя официалното откриване на обекта.  

 

 

2. Проект„Възстановяване на 3 бр. водостоци на път ІV-90095 - 

разклон м.Маврова нива - с. Сливарово, землище Малко Търново“ 

към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет, ликвидация на бедствия.  



В следствие на обилните  снеговалежи и последвало снеготопене на 

територията на община Малко Търново, възникна необходимостта от 

възстановяване на водостоците, намиращи се на път ІV – 90095 за с. 

Сливарово, община Малко Търново. 

Общински път ІV – 90095 е единствената връзка на с. Сливарово с 

републиканската пътна мрежа /път Малко Търново – Царево/ и съответно с 

общинския център. В участъка между километри 2+350 и 2+800 

съществуваха 3 бр. тръбни водостоци, които при обилни валежи и 

снеготопене не бяха в състояние да поемат преминаващите водни 

количества, затлачваха се и водата минаваше през настилката, повдигаше я 

и отвличаше към пропастта. Възникна необходимостта да се вземат 

спешни мерки, тъй като при последващи валежи с. Сливарово щеше остане 

изолирано и дори с високопроходима техника щеше да е невъзможно 

преминаването. 

С реализацията на проекта бяха изградени три броя водостоци с 

отвори, съобразени с преминаващите водни количества. Към водостоците 

бяха предвидени по четири броя крилни стени с дължина 5 м, които освен 

за насочване на водата служат и за допълнително укрепване.  

Средствата са отпуснати чрез Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към МС и са осигурени от Държавния 

бюджет на Р България. 

Стойност на проекта: 196 351, 14 лв. 

 

 

 

НОВОПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Предстои стартиране и изпълнение на проект по ОП „ Развитие на 

човешките ресурси”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG051PO001-5.1.04  „ПОМОЩ В ДОМА”,  а именно: 

„Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен 

социален патронаж” в Община Малко Търново”.  Общата цел на 

проекта е постигане на по-ефективна и устойчива общинска политика за 

подкрепа на нуждаещи се от обслужване в ежедневието лица с увреждания 

и самотни възрастни хора, чрез разширяване на обхвата на дейност на 

„Домашен социален патронаж”. Превръщане на община Малко Търново в 

район с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които 

допринасят за подобрено качество на живота, максимална 

самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за индивидите и 

общностите в риск. Изпълнението на дейностите по проекта ще 

допринесат за: 

 Създаване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен 

социален патронаж”.  



 Постигане на подобрено качеството на живот, чрез осигуряване на 

почасови услуги в семейна среда на нуждаещите се самотно живеещи, 

хора с увреждания и други. 

 Подкрепа на близките на хората с увреждания и самотно живеещите в 

грижите за тях и насърчаване участието им в социално 

икономическия  живота на общността.  

 Осигуряване на заетост на безработни лица и търсещи работа 

специалисти. 

 Повишаване на квалификацията и професионалните умения на 

наетите лица. 

 Информиране на обществеността за проблемите  на самотно 

живеещите и хората с увреждания, свързани със социална изолация и 

мерките за нейното преодоляване и превенция. 

Общата стойност на проекта е 146 326.88 лева. Предстои 

подписване на договор. 

 

2. Проект „Повишаване на устойчивото социално и икономическо 

развитие на пограничните общини чрез осигуряване на достъпна 

инфраструктура и облагородяване на населените места”, Програма 

за Трансгранично сътрудничество /ИПП/ между Р България и Р Турция. 

Проектните дейности включват паркоустрояване и благоустрояване 

на участък от общинската улична мрежа, включваща улиците „Александър 

Стамболийски“, „ Княз Борис I“ и „О Махони“  - направа на нова 

тротоарна настилка, полагане на бетонови бордюри, засаждане на 

декоративни храсти. 

Стойността на проекта  е 529 471, 98 лв.  

Предстои подписване на договора за финансиране. 

 

3. Проект „Повишаване на устойчивото социално и икономическо 

развитие на пограничните общини чрез осигуряване на достъп до 

спортни съоръжения и облагородяване на населените места”, 

Програма за Трансгранично сътрудничество /ИПП/ между Р България и 

Р Турция. 

Проектните дейности включват паркоустрояване и благоустрояване 

на градски парк  чрез реконструкция и изграждане на нова алейна мрежа, 

устройване на паркинги, изграждане на нови площадки и кътове за отдих, 

спортно игрище, фитнес уреди на открито и др. 

Проектът е на стойност 682 544, 94 лв.  

Шансовете за реализиране на проекта са сериозни, предвид 

класирането му на първо място сред изчакващите допълнително 

финансиране по програмата. 

 



4. Проект за предоставяне на финансова помощ по мярка 313 

„Насърчаване на туристически дейности”, Ос 3 

наПрограматазаразвитиенаселскитерайони 2007-2013 

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и 

разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони, чрез 

насърчаване на туристическите дейности, а стойността му е 387 235 лв. 

Предвижда се промотирането на етнографското наследство, 

историческите и природните забележителности на общината посредством 

създаването на аудио-визуална база с 30 – 40  кратки филма, озвучени на  5 

езика, които да бъдат представяни чрез компютърни системи, управляеми 

чрез допир. Предвижда се поставянето на информационни табла, 

закупуване на носии за фолклорните групи, на музикални инструменти, 

както и закупуване на  аудио-визуално оборудване. Предвижда се също 

изготвяне на Маркетингова стратегия за развитие на туризма.  

Проектът е внесен в ДФЗ и е в процес на одобряване. 

 

5. Проект „Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, 

община Малко Търново”,  мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските 

райони 2007 – 2013 г. 

Целтанапроекта е обновяване на туристическата инфраструктура в м. 

Петрова нива, на територията на която всяка година се чествагодишнината 

от Илинденско – Преображенскотовъстание. 

С реализацията на проекта посетителскияцентърще се превърне в едно 

по-привлекателно и по-желаномясто за посещение и отдих за хората от 

цялата страна. 

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са: 

1. Обновяване на съществуващата сцена и местата за сядане 

- ремонт на сцената 

- поставяне на навес над сцената 

- подмяна на стари пейки и поставяне на нови 

- направа на две пътеки, които водят до сцената 

2. Поставяне на дървенищандове за експониранеи предлагане на 

продукти на местнотокултурно, природно и историческо 

наследство  

3. Поставяне на дървени заслони за отдих 

4. Изработване на чешма 

5. Поставяне на указателни табели 

6. Поставяне на метални стойки за кошчета 

 

Стойност: 377 374, 74 лв. с ДДС 

 

 



 

6. Проект „Поддръжка на съществуваща инфраструктура на 

територията на Община Малко Търново“ към Регионални програми 

за обучение и заетост,  МТСП 

 

Предвидени са дейности, свързани с поддръжка на зелени площи, 

боядисване на пейки, детски люлки, катерушки, озеленяване, окопаване, 

поддържане и хигиенизиране на улици, гробищни паркове, площади и 

паркови пространства в град Малко Търново и с. Граматиково. С 

наемането на 6 безработни лица ще се постигне ефективната им 

интеграция на пазара на труда. 

Проектът е разгледан от Комисията по заетостта в Областна 

администрация Бургас и изпратен за одобрение в Министерство на труда и 

социалната политика. 

Стойността му възлиза на 13 190.00лв., осигурени от Държавния 

бюджет. Срокът за изпълнение е 6 месеца /през 2013 г/. 

 

 

7. Проект за информационно обозначаване на културно 

историческото наследство на територията на Общините Малко 

Търново, Царево и Средец, към Мото-Пфое  ЕООД,  Дарителска 

програма 

Проектът е част от Пилотен проект за местно развитие "Странджа" и 

цели привличане на средства за развитие на територията на трите общини. 

Стойност: 10 000 лв. 

 

8. Проект„Изграждане на българо-турски интердисциплинарен 

научно-образователен и културен център“, по Програма България – 

Турция ИПА Трансгранично сътрудничество 2007СВ16IРО008 – 20011 – 2 

Изготвена е проектната документация, в т.ч. Техническият проект за 

реконструкция на Дяковата къща – паметник на културата от местно 

значение. Възстановената сграда е предвидена да функционира като 

модерно оборудван Трансграничен интердисциплинарен научно-

образователен и културен център. 

Проектното предложение е в готовност за подаване при отваряне на 

нов прием по програмата. 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

I. Е-община 

Деловодната система „Е-община" обхваща 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. 

II. Общински център за услуги и информация на гражданите 

В изпълнение на изискването за предоставяне на качествено 

обслужване на гражданите работи 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 

Предстои преминаването на трети надзорен одит на Системата за 

управление на качеството.   

Получаването на сертификата показва, че качеството на 

предлаганите от общинска администрация Малко Търново услуги 

отговарят на изискванията на международния стандарт. 

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.  

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. 

 

 

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО – ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И 

СЧЕТОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА 

 

Реализирането на всички изброени проекти 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 

2011 година и деветмесечието на 2012 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 2012 г. и 

деветмесечния отчет за касовото изпълнение на бюджет 2012. 

За отчетния период в общинския бюджет постъпиха 3 030 542 лв. 

приходи, от които: 

> данъчни приходи - 130 942 лв.; 

> неданъчни приходи – 982 018 лв.; 

> обща допълваща субсидия - 1 263 059 лв.; 

> обща изравнителна субсидия – 218 225 лв.; 

> целева субсидия за капиталови разходи – 221 592 лв.; 

> целеви трансфери – 165 128 лв. 

Отчетът на разходите към 30.09.2012 г. възлиза на 3 030 542 лв. 

Бюджетните средства се изразходваха при съблюдаване приоритетите по 

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

отопление, храна, стипендии и др. 

Отчетът на капиталовите разходи към 30.09.2012г. възлиза на 374 

705 лв.  Най- големи обекти от капиталовата програма са : 

1. Придобиване на копирна машина -4 156 лв. 

2. Придобиване на правно информационна система „Сиела”- 993 лв. 

3. Основен ремонт  на сграда  - 4 680 лв. 

5. Придобиване на транспортно средство за нуждите на ДЦВУ-12900 лв. 

6. Придобиване на 2 бр.цифрови фотоапарати и дигитална камера за 

нуждите на СОУ”Васил Левски” по проект за трансгранично 

сътрудничество България-Турция –„Странджа планина-да опознаем и 

защитим заедно”-3519 лв. 

7. Създаване на интернет сайт по проект за трансгранично сътрудничество 

България-Турция –„Странджа планина-да опознаем и защитим заедно”-

1859 лв. 

8. Придобиване на климатична техника -2880 лв. 

9. Придобиване на автомобил/катафалка/ на стойност 6900 лв. 

10. Придобиване на компютърна конфигурация за нуждите на 

дирекция”Общински гори”-445 лв. 

11. Придобиване на 2 бр.МПС за  нуждите на дирекция”Общински гори”-

14400 лв. 

12. Изграждане на отоплителна система за туристическа хижа-3195 лв. 

13. Ремонт на общински пътища-219996 лв. 

14. Закупуване на преносим компютър/лаптоп/-1025 лв. с източник на 

финансиране извънбюджетни сметки и фондове. 

15.  За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия-възстановяване на три броя водостоци по път ІV-90095-Решение 



№4/19.04.2012 г. на  Междуведомствена комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС-98683 лв. 

 По отношение на проекти по Оперативните програми на 

Европейския съюз към 30.09.2012 г. по извънбюджетни сметки на 

общината постъпиха следните суми: 

1. Проект”Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма за 

развитие на човешките ресурси- -21719 лв. 

2. Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“-

22385лв. 

3. Проект „Почистване ,корекция на река Младежка и укрепване на левия й 

бряг в с.Младежко”Оперативна програма „Регионално развитие” -313 195 

лв. 

 Отчетените капиталови разходи по Оперативните програми възлизат 

на 755640 лв. от които с най - голям дял: 

1. Авансовоплащане за СМР на обект «Изграждане на   

многофункционален  посетителски  център  в   с. Граматиково”  по  ПРСР - 

46 535  лв. 

2.  Авансово плащане за СМР и строителен надзор на обект: „Почистване, 

корекция на река Младежка  и  укрепване  на  левия  и  бряг  в  с. 

Младежко“  по  ОП „Регионално развитие” - 261 917 лв. 

3. Изготвяне на работен проект за обект: „Почистване,корекция на река 

Младежка и укрепване на левия и бряг в с.Младежко” по ОП”Регионално 

развитие”-25 200 лв. 

4. Изготвяне на обследване за енергийнаефективност по проект 

«Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ ЕООД 

гр.МалкоТърново»-2880 лв. 

5. Извършване на архитектурно заснемане и изработване на комплексен 

инвестиционен проект за реконструкция,обновяване и оборудване на 

съществуващасграда  в СБДПЛ ЕООД гр.Малко Търново по Оперативна 

програма «Регионално развитие»- 3 437 лв. 

6. Преработка на ПИП, АРП,ФК,бюджет на проект: »Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците» по Оперативна 

програма «Околна среда»-6912 лв. 

7. Реконструкция и изграждане на улично осветление в гр.МалкоТърново-

314670 лв. 

 

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 връзка с Решение на 



Общински съвет Малко Търново е намален размера на годишната такса за 

битови отпадъци. 

През периода октомври 2011 - септември 2012 г. в отдел ,,МДТ" са 

приети, входирани и обработени  844 бр. декларации по Закона за 

местните данъци и такси. Издадени са 1251 бр. данъчни оценки, 440 бр. 

удостоверения и служебни бежки на фирми и граждани за задължения към 

бюджета. 

На данъчно задължените лица, просрочили плащането на данъци и 

такси периодично се изпращат покани за доброволно плащане. За периода 

са изпратени 450 покани. 

Събраните приходи от  данъци и такси са в размер на 560 253 лв.  

На гражданите, посетили отдела е указвана техническа помощ при 

попълване на декларации и формуляри. 

Отдел  „МДТ“ извършва проверки по декларирани недвижими и 

движими имоти в общината. 

 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

Отдел “ОПСД” пряко отговаря за  подготовката и стартирането на 

процедурите по Закона за обществените поръчки. Води регистъра на 

обществените поръчки. Архивира и съхранява офертите от проведените 

процедури. 

За отчетния период бяха проведени  35  процедури на обща 

приблизителна  стойност  1 457 427,40 /един милион четиристотин 

петдесет и седем хиляди и четиристотин двадесет и седем лева и 

четиридесет стотинки/ лева без ДДС. 

През горе посочения период бе извършван текущ контрол за 

изпълнението на  Наредба №2 от 31.03.2006 год. за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи  от 

прилагането на цени  за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативни актове  за определени категории пътници на фирмата 

изпълнител „ М-БУС” ООД гр. Бургас, която извършва обществения  превоз 

на пътници по утвърдени общински и областни транспортни схеми. 

Друга главна задача  в отдела е селското стопанство. 

Всички постъпили жалби и молби от граждани за нарушения по 

селското стопанство се решават съгласно ЗОСИ. 

 До момента има съставени 10 акта на нарушителите, издадени 10 

наказателни постановления  и 86 глоби наложени с фиш. 

 При възникване на епизоотична обстановка, епизоотичната комисия 

в общината се свиква и взема решения и мерки за недопускане на 

заболявания по селскостопанските животни. Всички тези решения и мерки 

се свеждат до вниманието на животновъдите. 



 В отдела се води и актуализира  регистър на животните в Община 

Малко Търново . 

Служителите контролират всички търговски обекти на територията 

на общината, като се ръководят от Закона за защита на потребителите, 

Закона за туризма и Наредбата  за категоризиране  на средствата за 

подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. 

 На територията на общината, всички туристически обекти  подлежат 

на категоризиране. За целта служителите приемат необходимите 

документи, изготвят преписките по категоризиране и водят регистър на 

категоризираните туристически обекти. 

 През този период са  категоризирани   10 нови  туристически обекти 

по Закона за туризма и Наредбата  за категоризиране  на средствата за 

подслон местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения от 

които: четири заведения за хранене и развлечения и седем  места за 

настаняване.  

 Отдела отговаря и за екологията в Община Малко Търново. 

Подготвени са отчетите за битови и строителни отпадъци на територията 

на общината приети на трите депа:  с.Звездец, с. Граматиково и гр. Малко 

Търново.  

Изпращат се отчети до Национален статистически институт за 

екологичните стоки и услуги през текущата година, както и количества 

заустена отпадъчна вода от канализацията в Общината.  

На всяко тримесечие се вземат проби от септичните ями, 

протоколите с резултатите се изпращат на БДЧР гр. Варна и РИОСВ гр. 

Бургас.  

Ежегодно  се подготвя отчет за изпълнението на  „Програмата за 

опазване на околната  среда” и „Програмата за управление на отпадъците”, 

който се представя на Общинския съвет и РИОСВ.  

 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 Дейностите  по придобиване, управление и разпореждане с 

недвижимите имоти - общинска собственост се осъществяват от  отдел 

“Общинска собственост”.  В работата си служителите от отдела спазват  

разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбите, приети от 

Общинския съвет.  

След извършване на задълбочен и всестранен анализ на състоянието по 

управлението и разпореждането на общинската собственост бе разработена 

и приета „Стратегията за управлението на общинската собственост на 

община Малко Търново за периода 2012 - 2015 г.“ и съответно годишната 

програма за управление и разпореждане с имотите - общинската 

собственост за 2012 година. Изготвиха се и се приеха нови наредби за 



общинската собственост, за провеждане на търгове и конкурси при 

разпореждане с общински имоти и за амбулантната търговия. 

  През измилата година, като важна необходимост за града, се стартира 

процедура по разширяване на съществуващия гробищен парк. Комплектова 

се документацията, включваща становище на РИОСВ, геоложко проучване 

и изготвяне на цялостен проект. 

 Приключи се с отчуждителната процедура на довеждащия колектор, 

свързан с построяването на пречиствателната станция в Малко Търново.  

 Продължаваме с исканията си до Министерството на вътрешните 

работи и Министерството на отбраната за имотите, с отпаднала 

необходимост, които са освободени от съответните структури и са в процес 

на саморазрушаване.   Придобиването на бившите застави би 

подпомогнало развитието на туризма на територията на нашата община. 

 Отдават се под наем  общински земеделски имоти на регистрирани 

земеделски производители, срещу минимален годишен наем, с цел 

подпомагане на местното население. През изминалата година се сключиха 

договори за наем на общински земеделски имоти с 13 земеделски 

производителя, за 103 имота, с обща обработваема площ 3555 дка. 

  Отдела взе активно участие при комплектоването на документацията 

за изграждане на етапната връзка между новопостроения и стария път за 

границата с Република Турция. Осигуриха се необходимите скици, 

документи за собственост, удостоверения за наследници и декларации от 

всички собственици за предварително стартиране на строителството.  

 

 

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 

През отчетния период по искания на граждани са допуснати 26 

процедури за изготвяне на подробни устройствени планове. 23 преписки се 

отнасят за промяна на регулационните и застроителните планове на 

населените места, а 3 преписки са за смяна статута на земята.  

Всички влезли в сила промени се сканират и архивират електронно. 

Допуснатите процедури и изготвените ПУП са за изграждане на 

възобновяеми енергийни източници  и строителство на жилищни и вилни 

сгради. 

Одобрени са проекти и са издадени  25 разрешения за строеж, от 

които с важно обществено значение са „Подобряване състоянието на 

настилката и отводняване на път І-9 – Малко Търново – границата с 

Република Турция” и  „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 

2+732 до включването в път І-9“. 



Важни общински обекти, за които са одобрени инвестиционни 

проекти са „Паркоустрояване и благоустрояване на участък от общинската 

улична мрежа и „Градски парк ІІ етап град Малко Търново“. 

За създаване удобство на ползващите обществен превоз пътници по 

вътрешно общинските линии е предвидено разполагането на автобусни 

спирки. За целта са одобрени схеми за разполагане, изготвени са и са 

съгласувани проекти и са издадени разрешения за поставяне на автобусни 

спирки в селата Визица, Калово и Бръшлян.  

По отношение на частния сектор са одобрени проекти и издадени 

разрешения за строеж на „Биволовъдна ферма с производствени и 

спомагателни сгради в землището на с. Звездец“,„Преустройство на 

съществуваща жилищна сграда с пристройка и два броя басейни“ и 

„Преустройство на сграда в игрална зала“ в гр. Малко Търново, „Къща за 

гости“ в с. Младежко и с. Евренозово  и „Семеен хотел“ в с. Младежко, 

„Преустройство на жилищна сграда в къща за гости“ в с. Стоилово,  

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ с. Близнак.  

През отчетния период са въведени в експлоатация 13 обекта на 

територията на общината, като повечето са къщи за гости и жилищни 

сгради в гр. Малко Търново, с. Граматиково, с. Младежко, с. Бръшлян. 

Извършено е въвеждане в експлоатация на „Цех за преработка на риба“ 

землище с. Бръшлян, „Преустройство на кафе-аператив в ресторант“ в гр. 

Малко Търново и други.   

Инвеститорският контрол по изпълнението на обекти, възложител на 

които е общината се изпълнява от служителите от отдел ТСУ. За периода 

се е осъществил контрол над следните обекти: „Реконструкция и 

модернизация на улично осветление гр. Малко Търново“, „Изграждане на 

многофункционален посетителски център с. Граматиково”, 

„Възстановяване на три броя водостоци по път ІV-90093 отсечка до с. 

Сливарово”, както и на ремонта на четвъртокласна пътна мрежа с. 

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

с. Стоилово, с. Бръшлян, с. Сливарово. Към момента се осъществява 

инвеститорски контрол над обекти: „Почистване, корекция на река 

Младежка и укрепване на левия бряг в с. Младежко” и „Реконструкция на 

водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и 

пречиствателна станция с. Заберново“. 

С цел подобряване на градската среда и естетичния вид на 

междублоковите пространства са подготвени задания и визи за 

проектиране за благоустрояване района около бл. 16 и бл.17, к-с „Изток“ и 

около бл. 10 в кв. 62 гр. Малко Търново. 

За нарушение на Закона за устройство на територията и Наредба № 1 

за обществения ред в Община Малко Търново са съставени актове, 

изпращат се предписания и уведомителни писма за спазване на законовите 

разпоредби.  



СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 Необходимостта от подкрепа на хората с увреждания и грижата за 

самотните възрастни хора, накара ръководството на Община Малко 

Търново и през 2012 г. да продължава да разширява мрежата от 

предоставяни социални услуги. На територията на община Малко Търново  

доставчици на социални услуги са общината и  „Център за домашни грижи 

– Каритас”  София. 

 На база разработената  през 2011г. Стратегия за  развитие на 

социалните услуги в община Малко Търново, беше изготвен Годишен план 

за развитие на социалните услуги в община Малко Търново за 2012 г., в 

койтосе конкретизират оперативните приоритети на общинско ниво и 

видовете услуги, които ще се развиват на територията на общината. 

Към настоящият момент на територията на Община Малко Търново 

функционират: Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня, които 

са изцяло Общинска дейност, “Дом за възрастни с психични разстройства” 

с. Заберново и “Дневен център за възрастни с увреждания” гр. Малко 

Търново. – Държавно делегирани дейности и услуги предоставяни по 

програми и проекти на МТСП и АСП.  Броят и разнообразието на 

наличните услуги дават основание да се смята, че съществуват достатъчно 

възможности за развитието и предоставянето на социални услуги в 

общността за възрастни на територията на община Малко Търново. 

 

Домашен социален патронаж (ДСП) е социална услуга в общността, 

финансирана от общинския бюджет. ДСП предлага комплекс от дейности 

и услуги  на 60  лица  от гр. Малко Търново и селата Граматиково и 

Заберново. Дейността  включва: доставка на храна в дома, услуги по 

подържане на лична хигиена и хигиена на дома, съдействие за преглед при 

лекар, закупуване на лекарства и стоки по желание на клиента, оказване 

съдействие за извършване на някой правно-административни услуги, 

подаване на молби и заплащане на такси от различен характер.  

 

Детска млечна кухня (ДМК) гр. Малко Търново е структура, която е на 

общинска издръжка. Разполага с една централна кухня, където се приготвя 

и раздава храната. Създадена е с цел да подобри и улесни храненето на 

кърмачетата и малките деца в град Малко Търново. Чрез прецизен подбор 

на продуктите и суровините, от които се приготвя храната, всеки ден се  

приготвят и предлагат пасирани или не пасирани ястия, в зависимост  от 

възрастта на детето. Децата ползващи услугите на ДМК през 2012 г. 

варират от 14 до 22 деца, месечно. 

„Дневен център за възрастни хора с увреждания” (ДЦВХУ),  е 

социална услуга в общността с капацитет от 45 души, който през цялата 



година е напълно зает. Потребителите на ДЦВХУ прекарват деня сред свой 

връстници, получават храна и медицински услуги, четат книги, гледат 

телевизия, участват в редица мероприятия организирани от екип от 

професионалисти  (екскурзии, чествания, посещение на културни 

мероприятия и др.).  

Дом за възрастни с психични разстройства” с. Заберново е 

специализирана институция, в която се предоставят постоянни  грижи и 

услуги  за 60 лица  с психични разстройства на възраст над 18 години. 

Потребителите получават 24 часови грижи в денонощието, 

включващи:              хранене по избор на всеки домуващ ; медицинско 

наблюдение и медицинска рехабилитация; социална рехабилитация; 

телевизионни помещения с кабелен носител; пране и гладене на лично и 

постелочно бельо; шивашки услуги; фризьорски услуги; помощ при 

самообслужване; транспортиране до и от болница и други културни, 

социални и здравни заведения. 

Финансирането на ДВХПР с. Заберново се осъществява от държавния 

бюджет. От 2003 година издръжката се определя от предварително 

определени стандарти за издръжка на едно лице. Това коренно промени 

обслужването и внесе спокойствие в работата на общината и 

ръководството на социалната институция. 

      От сериозни подобрения в материалната база се нуждае пералното 

помещение на ДВХПР с. Заберново. Планирано е провеждане на 

процедура по ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

«Извършване на архитектурно  заснемане и изработване на комплексен 

инвестиционен проект за ремонт, обновяване и оборудване на 

съществуващасграда – пералня». 

 

„Домашни грижи” Каритас е неправителствена организация, която 

предоставя социални и здравни услуги в домовете на потребителите.  

Услугата е с капацитет за 65 самотни, трудно подвижни хора, без 

инвалидна група, инвалиди с призната инвалидна група, социално слаби и 

крайно нуждаещи се. Хора в тежко здравословно и социално състояние, 

които живеят изолирани, без достъп до необходимите им здравни и 

социални услуги.  

 Проведените през изминалата 2012 г. наблюдения показват, че 

услугите в общността  са предпочитани, тъй като са най-близко до 

семейната среда на хората с увреждания. Това се потвърждава и от 

срещите с представителите на Отделите “Социална Закрила”.
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Общинското ръководство е осигурило  бази за функциониране на 3 

клуба на пенсионерите – гр. Малко Търново, с. Граматиково и с. Звездец. 

Клубовете са предоставени за безвъзмезно стопанисване и управление. В 

тях възрастните хора  осъществяват социални контакти и взаимопомощ, 

дава им се възможност за творчески и културни мероприятия и изяви.  

 През 2012 година продължи  инициативата за организиране и 

провеждане на профилактични прегледи с лекари – специалисти. За 

желаещите  граждани на общината, бяха проведени 7 бр. специализирани 

профилактични прегледи с невролог, кардиолог, офталмолог и др. лекари. 

Компетентна медицинска грижа получиха 520 граждани.   Успешно 

реализираната идея е превърната в една добра практика  за Общината за 

осигуряване на специализирана здравна помощ. 

Общината  залага и осигурява средства от общинския бюджет за 

подсигуряване на детското и училищно здравеопазване. Медицинския 

специалист в училище разработи програма за здравно обучение и програма 

за извънкласни и извънучилищни форми на здравно образование. 

Разпространени бяха материали за здравно образование и здравна 

профилактика сред учениците. Организирани и проведени бяха 

информационни кампании за запознаване на младите хора с проблемите на 

най-значимите заболявания на нашия век.  

 

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

Културно-просветната и спортна дейност на община Малко Търново 

през изтичащата 2012 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 насокаКултурна програма за годината, 

включваше значими културни прояви от национален и международен 

характер, съобразени с натрупанияопит и потребности. 

 

  
НАЦИОНАЛЕН ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН СЪБОР В М. ПЕТРОВА НИВА 

Националният възпоменателен събор, посветен на 109-та годишнина 

от Илинденско-Преображенското въстание, се проведе на 18 и 19 август 

2012 г., в историческата местност Петрова нива. 

Организатори бяха Община Малко Търново, Съюза на тракийските 

дружества в България и Регионалният съвет на тракийските дружества в 
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Бургаски регион. Съборът се проведе под патронажа на президента на 

Република България Росен Плевнелиев.  

Програмата на събора включваше туристически преходи по маршрут  

„По комитските пътеки”, научна конференция на тема „Исторически и 

съвременни проекции на Преображенското въстание”, мемориален 

състезателен пробег, отслужване на заупокойна молитва в памет на 

загиналите преображенци, тържествена заря-проверка и вечерен 

фолклорен концерт. 

Възпоменателният събор за пореден път потвърди, че неговата 

организация и провеждане не само е израз на почитта 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 20 август 2012 г.  с балетния концерт на гостуващия за пети 

пореден път балет на Бургаската опера, с директор Александър Текелиев.  

Културният афиш включваше още концерти на Клуба по спортни 

танци „Бургас 75”, гостуващи за първи път в града, на Жан Шейтанов, 

заедно с любимката на малки и големи Тони Димитрова, на естрадния дует 

Михаил и Кристина Белчеви. Представен бе и спектакълът „Песните на 

България” с участието на Севдалина и Валентин Спасови и танцов 

ансамбъл „Чинари”.  

В празничните дни официално бе  открита първата за града 

изложбена зала на името на големия живописец, художника Георги Зайков, 

дал и развил идеята за международния пленер по живопис „Странджанка 

палитра”. Заедно с това той остави за българската национална култура 

едно непреходно, самобитно по своята живописна творческа палитра 

изкуство, получило межденародна признание.  

С живописна изложба гостува дружеството на самодейните 

художници от гр. Кълкларели, Република Турция. Изложбата включваше 

50 броя картини, предимно маслени, живописно представящи пейзажа на 

града от миналото. Това, което впечатляваше, бе носталгичния поглед на 

творците към един пасторал, към бита и нравите на хората от някогашния 

Къркларели.  

В местното читалище бе представена книгата на Милка Коларова 

„Малко Търново- страници от миналото”. Това е втората част на едно 

търпеливо, многолетно изследване и документиране от нейна страна на 

факти и събития, свързани с по-близката история на Малко Търново и 

неговата покрайнина, едно своеобразно продължение на изследването и 

излязло от печат в книгата на Георги поп Аянов.  
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В същия ден се прожектираха и два от документалните  филми за 

Странджа: „Тъпанят е голяма музика” и  „Хубаво място” на големия 

български режисьор Никола Ковачев. Филмите са създадени в края на 80-

те години и са безценен капитал при изследване духовността на хората от 

Странджанския край. Вечерта завърши с моноспектакъла „Гласове” по 

разкази на Николай Хайтов, изпълнен от актьора Стоян Памуков. 

Присъстващите на спектакъла възнаградиха актьора със своите 

аплодисменти, след като в продължение на един час се наслаждаваха на 

проникновението и пластичността, с която бе поднесъл драмата на „малкия 

човек”, за да остане в заключение естетическата наслада от един 

талантливо изграден и изигран спектакъл.  

Като паметен ще остане и денят, в който след тържествената 

апостолическа литургия в източнокатолическия храм „Света Троица”, бе 

открита паметната плоча с барелеф на Епископ Йоан Гаруфалов- наш 

именит съгражданин. Тя е поставена на фасадата на храма и е по повод 125 

години от рождението му, 100 години от ръкополагането му за свещеник и 

70 години за епископ. След церемонията по откриването  на плочата, в 

храма се състоя и празничен камерен концерт.  

Програмата на празниците  включваше  и спортни мероприятия, 

които предизвикаха много емоции и настроение. В м. Църногорово, след 

водосвета в параклиса „Св. Богородица, дошлите на панаирастанаха 

свидетели на едни добре подготвени и осъществени народни борби.  

В последния празничен ден се закриха пленерите по живопис и 

скулптура, с уредена изложба от творби на художниците. С интерес бяха 

разгледани не само картините, но и двете уникални скулптурни творби, 

тази на проф. Цветослав Христов от София върху тема „Традициите са 

живи” и на Огнян Петков от Бургас- „Пластове”. Сътвореното от двамата 

скулптори е завещание за развитието на този пленер в следващите години.  

Съботната вечер изпъстри площада със странджански народни 

песни, изпълнени от млади дарования от града и Бургас.  

Общата оценка за двадесетите летни културни празници на Малко 

Търново е не само положителна, но и насърчителна, защото за пореден път 

доказаха своята насоченост към духовните потребности на хората и 

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 и 

гостоприемството на малкотърновското гражданство. Културните 

празници на града стимулират и развитието на туризма и повишават 

интереса към нашия Странджански край. 
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МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС "СТРАНДЖАНСКА 

ПАЛИТРА" 

Четиринадесетото  издание на Международния пленер по живопис 

„Странджанска палитра” се проведе в периода 16-26  август 2012 г. с 

участието на художници от Украйна, Турция  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. 

В началото на годината, в изложбената зала на Дружеството на 

художниците в Бургас, бе открита изложба с картини от международния 

пленер по живопис. Изложбата, събрала 73 платна от 13-те издания на 

пленера, бе съвместно пожелана инициатива от община Малко Търново и 

ръководството на дружеството на бургаските художници.  

 

 
ПЛЕНЕР ПО СКУЛПТУРА 

В рамките на летните културни празници се състоя и първото 

издание на пленера по скулптура, с участието на проф. Цветослав Христов 

от София и Огнян Петков от Бургас.  

В продължение на две седмици, майсторите на пластичното изкуство 

реализираха скулптурни творби, които обогатиха естетически част от 

парковата и градска среда на града. Амбицията на организаторите е 

пленерът да се превърне в ежегоден и да даде възможност за провеждане 

на практики на студенти от Националната художествена академия, където 

студентите ще имат възможност да реализират своя професионален стаж и 

творчески дебют.   

 

Отчитайки резултатите от изпълнението на Културната програма за 

2012 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.  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 
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игри Филек, Яньовден. Има какво още да се желае при честването на 

исторически дати като Деня на Съединението, Деня на Независимостта и 

Деня на народните будители.  

Интересът към културните мероприятия през отчетния период бе 

голям не само от страна на местното население, но и от национални и 

регионални медии, които ги отразяваха в свои репортажи и публикации. 

Продължава издаването на  вестник “Странджа”, който е периодично 

издание,  информиращо гражданите за обществения и културен живот в 

общината. 

 

Образование  

През отчетния период общинското ръководство реши и редица 

важни въпроси в сферата на образованието. СОУ „Васил Левски” гр. 

Малко Търново е със статут на средищно и защитено училище. 

Допълнителните средства, които се предоставиха от републиканския 

бюджет, осигуриха обучението на пътуващите ученици по следните 

компоненти: транспортни разходи, целодневна организация на учебния ден 

и столово хранене. 

Всичко това гарантира финансовото обезпечаване на учебно-

възпитателния процес в него, равен достъп и  качествено обучение на 

всички ученици в община Малко Търново.  

 

Спорт  

Развитието на спортната дейност и формирането на активна нагласа 

у младите хора за повишаване на тяхната физическа активност и жизнена 

дееспособност са част от приоритетите, залегнали в Стратегията за 

развитие на общината в периода 2007-2013 година. През годината 

продължи работата в тази насока, а заедно с това и за подобряване 

състоянието на съществуващата спортна база. 

Градският стадион предлага много добри условия за упражняване на 

различни видове спорт от младите хора, жителите и гостите на града. В 

него футболен отбор „Странджа- Малко Търново” развива тренировъчна 

дейност и се провеждат домакинските срещи от областното първенство по 

футбол мъже –южна „Б” група. Практикуват се и други видове спорт, като 

лека атлетика, волейбол и баскетбол.  

Тази година общината отново беше домакин на автомобилно рали, 

организирано съвместно с Българската федерацията по автомобилизъм. 

Намеренията са ралито да стане кръг от републиканското първенство по 

автомобилизъм. 

Борцовата зала в града предоставя съвременни условия за развитието 

на детско-юношеския спорт и повишаване на спортното майсторство. През 

изминалата година същата бе ремонтирана и  оборудвана с нови уреди, 

което предизвика добрите отзиви на младите хора в града. 
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Реализацията на културните и спортни мероприятия доказва, че 

следваната от община Малко Търново политика е правилна, имаща за цел 

да стимулира развитието на града, като културен и туристически център 

при съвременните условия и начин на живот. 

 

 

ТУРИЗМЪТ КАТО ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В РАЗВИТИЕТО НА 

ОБЩИНАТА 

През изминалата 2012 година, въпреки първоначално 

песимистичните очаквания заради икономическата криза, успяхме повече 

от успешно да се справим с предизвикателството да утвърдим нашия район 

като туристическа дестинация и да работим, превръщайки туризма в 

предпоставка за добри инвестиции и партньорства. В този ред на мисли и с 

оглед водената през последните пет години статистика през тази година 

броя на туристите, използвали услугите на Туристически информационен 

център за осъществяване посещения на археологически обекти е завишен 

почти двойно. Общия брой на посетителите до този момент е 1360, 

организирани в 170 посещения с водач от ТИЦ.  

         В началото на годината бяха проведени няколко работни срещи и 

заседания на Консултативния съвет по туризъм, в следствие на които беше 

променен и уточнен състава му и бе приета  „Програма за развитие на 

туризма в Община Малко Търново 2012- 2015 г.“  

През месец април Туристически информационен център участва в IX 

Международно туристическо изложение „Културен туризъм” 

ВеликоТърново 2012,  представяйки за първи път на този форум културно 

– историческото наследство на община Малко Търново. 

В  рамките на изложението бе проведена и годишната среща на 

кметовете на общини като проблемите и перспективите на туризма в 

България бяха основна тема.  

         Странджа като туристическа дестинация бе представена също и на 

туристическа борса „Вашата ваканция”- гр. Бургас през месец май и на 

организираното през месец юни също в Бургас туристическо изложение, 

част от проект  „Ново начало за популяризиране на трансграничното 

природно, културно и историческо богатство",  който Областна 

администрация Бургас реализира съвместно с Къркларели, Република 

Турция по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество. 

         За предстоящия туристически сезон бяха изработени и отпечатани 5 

вида дипляни, предоставящи информация за най-характерните и 

популярни в туристически аспект обекти за посещение и  културния 

календар на общината.   

         В началото на м. май бе организирана  поредната среща-симпозиум 

„Мистерията Бастет”, на която основен приоритет отново бе възможността 

http://news.burgas24.bg/banners.php?bid=1071
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за обмен на хипотези, свързани с едно от най-мистичните места в 

Странджа и нощния преход до връх  Голямо Градище. 

        Вложени бяха усилия в популяризирането и благоустрояването на 

Туристическа база „Велека” и Приемна за гости „Хижата” с цел 

пребиваването в базите да предлага условия, отговарящи на съвременните 

изисквания за добро туристическо обслужване с по-високо качество. 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ МАЛКО ТЪРНОВО  

Основните дейности, които се извършват от Исторически музей 

Малко Търново, могат да се разделят на събирателска, фондова, 

експозиционна и научно – изследователска. 

През 2012г. беше подготвена документална изложба „Семейните 

албуми на странджанци говорят…“, където е поместен част от новия 

архивен материал събран по време на стажантската програма, 

предназначена за студенти на УНИБИТ /Университет по библиотекознание 

и информационни технологии/, гр. София. По време на стажа тринайсет 

студенти имаха свои конкретни задачи. Извърши се изследователска 

работа в четири селища на Община Малко Търново – Визица, 

Граматиково, Заберново и  Калово, която включваше: етнографско 

проучване, събиране на семеен снимков и друг архив, документиране на 

съвременното състояние на културно-историческото наследство в селата и 

техните землища. 

Изработени бяха 10 табла за четирите села. Концепцията на 

изложбата е да бъде представено селището в миналото и днес. Изложбата е 

подходяща за гостуване на други градове, музеи и университети, защото 

съдържа базова информация за селищата, информация за образователните 

програми на музея и добри практики за работа с млади хора. 

По време на стажантската програма беше реализиран и филм за 

културно-историческото наследство на Странджа, готвен в продължение 

на двете години от стажа, който ще участва на Международен етноложки 

филмов фестивал София 2012 г..  

В рамките на различните програми на музея и извън тях бяха 

извършени и документирани теренни обходи на археологически обекти на 

територията на община Малко Търново, основно в землищата на селата 

Визица, Граматиково, Заберново, Калово. 

Извършена бе консервация и реставрация на 19 предмета от метал и 

керамика от археологически сезон 2011 г. на обект Кладарско градище с. 

Сливарово.  
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 Краеведска експедиция 

Подготовка на Православно-краеведска експедиция Стоилово`2012 с 

тема „Частното богослужение и християнското добротворство в 

православното семейство“. Участие взеха 16 деца от Бургаското неделно 

училище към храм „Св. Св. Кирил и Методи” и от СОУ „Васил Левски“ гр. 

Малко Търново, с ръководители Вида Буковинова, Милка Бихлюмова, 

Димитрина Забирова и преподавателите Нейко и Емилия Ришовски. 

Резултатите ще бъдат представени на Десетите Свети Николаевски четения 

в гр. Бургас в края на 2012 г. 

  

Летен университет 

Подготовка на единадесети Летен университет „Странджа планина и 

нейната роля в преноса на цивилизации Изток – Запад.“ Участие взеха 21 

студенти и преподаватели от УНИБИТ гр. София, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

гр. Благоевград, журналисти. Теренната работа се проведе на територията 

на Община Малко Търново и Община Къркларели, Р. Турция в 

продължение на 7 дни. След завършването на Летния университет, 

доклади и резултати ще бъдат представени на конференция „ Летен 

университет в Странджа – Йелдъз“ в гр. София, края на 2012 г. 

 

1. Участие в проект „Магията на древността и красотата на природата 

от Бургаския залив до Странджа“. Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007-2013”, Партньорство с Общините Бургас /водеща 

организация/, Приморско, Средец, Камено. Основните дейности, включени 

в проектното предложение са: 

 Разработване на два основни туристически пакета за интегриран 

регионален туристически продукт; 

 Маркетинг на създадените интегрирани регионални продукти - 

подбор и участие в избрани международни туристически борси: 2 

големи борси плюс две специализирани – за екопродукти и за 

продукти на културния туризъм 

 Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и 

рекламни дейности; 

 Организиране на експедиентски пътувания, посещения на 

пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, 

журналисти; 

 Комуникационна кампания за популяризиране на разработените 

продукти. 

 

 

2. Участие в дейности, срещи и дискусионни форуми по учредяване 

на„Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски 

регион“ за координиране дейностите свързани с кандидатурата на Бургас 
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и региона за „Европейска столица на културата 2019 г.“ на общините 

Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, 

Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево. 

На 9 май 2012 г. Кметовете на тринадесетте общини от областта 

подписаха Меморандум за партньорство, с който изразиха подкрепата си 

за кандидатурата на Бургас като водеща община в инициативата 

"Европейска столица на културата 2019".  

В тази връзка страните, подписали Меморандума декларираха, че 

подкрепят идеята за създаване на сдружение с нестопанска цел 

„Асоциация за развитието на културата на Бургас и бургаски регион“.  

Асоциацията ще координира дейностите, свързани с кандидатурата 

на Бургас за „Европейска столица на културата“. Основните и цели ще 

бъдат популяризирането на градовете от всички общини в региона и 

тяхната идентичност в културно, социално и икономическо отношение, в 

европейски и международен план, както и спомагане развитието на 

туризма в рамките на инициативата „Европейска столица на културата“ и 

след това. 

Брой на посетители в ИММТ  - 4 639  

Брой посетители  Петрова нива – 1500 

 

 

ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ГОРИ“ 

 

През 2012 г. по линията на дърводобивната дейност бяха проведени 

търгове и отдадени 19 (деветнадесет) обекта за възмездно ползване на  

дървесина с обща лежаща маса от ЛФ 2012, спечелена на търговете - 7 839 

м³ плътна маса. 

Проведени са  конкурси за 10 (десет) обекта за възлагане на услугата 

„Сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на прогнозни 

количества маркирана дървесина от горски територии, собственост на 

Община Малко Търново”, за снабдяване на местното население с дърва за 

огрев.   

През посочения период дирекцията е доставила  на местно население 

и фирмите  дърва за огрев  –  пр. м³, както следва: 

 

№ Населено място Брой ф-ри Пр. м³ 

1 Гр. Малко Търново 577 4 424 

2 С. Стоилово 45 324 

3 С. Бръшлян 51 378 

4 С. Граматиково 186 1 226 

5 С. Заберново 31 198 

6 С. Визица 40 228 

7 С. Бяла вода 37 212 
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8 С. Калово 21 125 

9 С. Евренозово 31 245 

10 С. Близнак 30 221 

11 С. Младежко 46 361 

Всичко: 1 095 7 942 

Фирми - търговци 1 179 

Общо: 9 121 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО 

Основните дейности, които изпълнява предприятието са 

сметопочистване и сметоизвозване, поддръжка на депата за отпадъци, 

озеленяване и поддръжка на градски и гробищен парк, производство и 

продажба на бетонови и варови разтвори, тротоарни плочи и бордюри. 

Извършени са ремонтни дейности  на сградата на социални грижи, 

общинска болница и музея. Ремонтирани бяха знаците в града, септични 

ями в с. Граматиково. С наличната тежка механизация се поддържат 

съществуващите и се изграждат нови горски пътища. През зимния период 

предприятието се грижи за снегопочистването и опесъчаването на 

населените места в общината. 

 

През отчетния период eдин от основните акценти в работата на 

общинското ръководство бе и намаляване на безработицата, чрез 

максимално използване на възможностите на програмите, реализирани от 

Бюрата по труда. Общината участва в няколко от програмите на 

Министерство на труда и социалната политика: Национална програма „От 

социални помощи към осигуряване на заетост", Национална програма 

“Старт на кариерата“,  Регионална програма за заетост, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси", по които бе осигурена 

работа на  65 безработни лица.  

През месец октомври в Дирекция „Бюро по труда“ е подадена заявка за 

наемане на 56 безработни лица по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси", със срок на изпълнение 12 месеца /през 2013 г./,  

като е предвидено разкриване на работни места и в селата Звездец, 

Граматиково,  Стоилово, Евренозово, Визица и Близнак. 

 

Продължи и работата по изпълнението на ремонтите, предвидени в 

общинския бюджет, целящи подобряване на инфраструктурата и 

повишаване жизнения стандарт по населените места в общината.  

Извършената работа в тази насока за всяко едно от населените места 

е както следва: 
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гр. МАЛКО ТЪРНОВО 

 Реализиран проект: “Рехабилитация на Градски парк, реконструкция 

и изграждане на улично осветление в град Малко Търново” по 

Мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 

2013 г.; -  

 Допълнителни дейности по уличното осветление; 

 Бетониране на  улици; 

 Асфалтокърпежи на дупки на улиците в града; 

 Предстои асфалтирането на две улици в града; 

 Извършен ремонт на шахти; 

 Частична  подмяна на канализационната мрежа; 

 Направа на нови тротоари с дължина 150 метра; 

 Благоустрояване и почистване на тротоарните площи и обрасли 

терени в целия град; 

 Направа на две чешми  - една в града и една в  гробищния парк; 

 Основен ремонт на десет стаи в сградата на болницата; 

 Основен ремонт на парк „Сферата”; 

 Основно почистване на гробищен парк; 

 Обособяване на нов парцел за Гробищен парк; 

 Основен ремонт на хижата; 

 Поставен билборд на входа на града; 

 Поставени скулптури в града, изработени по време на 

Международния пленер по живопис и скулптура; 

 

 

 

с. ГРАМАТИКОВО 

 

 Ремонт на улично осветление; 

 Реализиран проект: „Изграждане на многофункционален 

посетителски център в с. Граматиково” по мярка 313 от 

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

 Ремонт на улици и тротоарни площи; 

 Ремонт на сградата на кметството; 
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 с. ВИЗИЦА 

 Направа на нова спирка; 

 Ремонт на улично осветление; 

 Ремонт на сградата на кметството; 

 Ремонт на църквата. 

 

 

 с. ЗАБЕРНОВО 

 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 Ремонт на улично осветление; 

 В процес на реализация е проект: „Реконструкция на 

водопроводната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и 

пречиствателна станция в село Заберново” по Мярка 321 от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

 

 

  с. КАЛОВО 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 Ремонт на улично осветление; 

 

 

  с. БЯЛА ВОДА 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 Ремонт на улично осветление; 

 Поставяне на дървени пейки и маси. 

 

 

  с. МЛАДЕЖКО 

 В процес на реализация е проект: „Почиствене, корекция на река 

Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко” по 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” 

 Ремонт на улично осветление; 
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 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

  с. БЛИЗНАК 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 

  с. ЗВЕЗДЕЦ 

 Основен ремонт на паметника в селото и благоустрояване на 

зелените площи около него; 

 Пълна подмяна на тротоарни плочки.  

 

 с. БРЪШЛЯН 

 Подменени тела и лампи от уличното осветление; 

 Просветляване на пътната отсечка до селото, асфалтокърпежи, 

почистване на канавки; 

 

 с. СТОИЛОВО 

 Ремонт на сградата на кметството и основен ремонт на подземието; 

 Подмяна на тела и лампи от уличното осветление; 

 Частичен ремонт на пътната отсечка до селото; 

 Организирана и проведена седмата Краеведческа експедиция. 

 

 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;  

 Ремонт на уличното осветление; 

 Реализиран проект „Възстановяване на три броя водостоци по път 

ІV – 90095, община Малко Търново” чрез Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към МС 
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Уважаеми съграждани,  

Първата година от мандат  2011- 2015 е едно обещание за по- 

уверено бъдещо решаване проблемите от материален, социален и духовен 

характер на общината, но само тогава, когато са налице творчеството в 

работата на общинската администрация и доверието към нейната дейност 

от страна на партньорството с всички обективни и субективни фактори, без 

които не биха се променили и усъвършенствали условията на живот на 

нейните жители. Защитените, реализирани и реализиращи се проекти 

изискваха и изискват прозорливост, организаторски умения,отговорност и 

качество на изпълнението, за да е реална и видима ползата от тях. В този 

смисъл , ние успяхме да се предпазим от изпълнението на проекти с чисто 

рекламен характер, с безцелно употребени усилия за спечелване на нови, 

но далеч извън нуждите и конкретните условия на община като нашата. 

Натрупаният опит в тази насока позволи да се постави началото за 

изпълнение на два жизнено важни проекта, това на Депото за битовите 

отпадъци и не по- малко важния за съдбата на болницата . Споменавайки 

тези два проекта, съвсем не означава подценяване на останалите, но пак 

повтарям, че има проекти, в които е заложена съдбата на общината от 

чисто социален, демографски и хуманитарен характер. Идва ред и на 

пречиствателната станция, на очакващия спешен, рехабилитационен 

ремонт път между Малко Търново и Царево и в тази връзка подобряване 

на условията на живот чрез разкриването на нови работни места, 

продължаване политиката на общината в областта на социалните 

придобивки и услуги, както и тази за опазване и развитие на нейната 

духовност и уникална културна идентичност.  Не омаловажавам оценката 

и за успешно наложилите се културни прояви през пролетните и летни 

месеци,  както и тези в областта на трансграничното ни сътрудничество, на 

ролята и мястото на Историческия музей в развитието на културния 

туризъм, на опазването на културно- историческото наследство в региона. 

Били сме и ще бъдем предпочитана посока за туристи от все по- далечни 

краища на страната, а защо не и от чужбина.Следваната в тази насока 

стратегия ни донесе не малка известност, но е необходимо много повече 

фактори да приемат туризма в Странджанския регион като своя грижа и 

съдба. 

Завършвам с уверението, че като кмет на община Малко Търново ще 

работя и ще изисквам в нейното бъдеще да има много повече оптимизъм и 

условия за пълноценен, смислен начин на живот, далеч от омразата и 

недоверието ни един към друг, за да я има гората на Странджа, но не без 

хората, към които отправям апела за едно  доверие към бъдещата работа  

на общинска администрация, която уверявам ви, ще продължи да 

усъвършенства и обогатява своята административно- управленска дейност, 

съобразно новите условия на живот. 


