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О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

ПРЕЗ ПЕРИОДА XI.2013 - XI .2014 год. 

 

 

Уважаеми съграждани, 

Изминаха три години 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 значение, ако се възприеме единствено и само откъм чисто 

статистическата му страна, извън стратегията за развитие на общината при 

съвременните условия. 

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. 

 

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

По тази част следва да се отбележи, че за отчетния период възможностите 

от страна на общината като бенефициент да кандидатства за финансиране от 

страна на оперативните програми, структурните и кохезионните фондове бяха 

силно ограничени поради приключване на програмния период 2007 – 2013г. и 

договориране на новия (2014-2020г.) от страна на държавно и междудържавно 

ниво. Поради тази причина се довършваха дейности по вече стартирали 

проекти и подписани ДБФП (договори за безвъзмездна финансова помощ) и се 

търсеше финансиране за различни инвестиционни намерения и проекти от 

страна на държавата и нейните органи (в т.ч. министерства, ведомства и др.) и 

донорски схеми и програми. 
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1. Проект «Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново”  
 

На 24.10.2012 год. между Министерство на околната среда и водите и община 

Малко Търново  беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № DIR – 510211621 – C001 за обект „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Малко 

Търново”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд 

за регионално развитие, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци”. 

Регион Малко Търново е един от 23-те приоритетни района, в които е 

предвидено да се изградят депа за обезвреждане на битови отпадъци, в 

изпълнение на Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците за периода 2009-2013, чиято основна цел е да се създаде 

устойчива система за обезвреждане на отпадъци.  

 

Дейности по проекта: 

Дейност 1: Проучване и проектиране 

Дейностите са осъществени преди подаване на проектното предложение. 

Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти 

Дейностите са осъществени преди подаване на проектното предложение. 

Дейност 3: Строително-монтажни работа 

Строително-монтажните работи по проекта включват изграждане на 

Регионално депо за обезвреждане на битови отпадъци, както и довеждаща 

инфраструктура до обекта, включваща: довеждащ път и външно ел. 

захранване. 

Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения 

В тази дейност са включени две поддейности: доставка на машини и 

съоръжения, обслужващи депото и доставка на машини и съоръжения за 

разделно събиране на отпадъците. По първата поддейност ще бъдат доставени 

верижен булдозер, колесен челен товарач, самосвал, водоноска, мобилна 

сортираща линия, балираща преса, дизелов агрегат. По втората поддейност ще 

бъдат доставени сметосъбиращ камион и съдове за отпадъци. 

Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 

Дейността включва две поддейности: 1. Сформиране на Звено за изпълнение 

на проекта (ЗИП), което ще се състои от служители на бенефициента и 2. 

Външна техническа помощ. Във тази връзка със заповед № 593 / 20.11.2012 

год. на Кмета на община Малко Търново беше сформирано звено за 

изпълнение на проекта, което се състои от координатор, технически 
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сътрудник, счетоводител и специалист контрол по строителството.  След 

провежда не на процедура по ЗОП беше избран и изпълнител за 

осъществяване на външната техническа помощ. 

Дейност 6: Одит 

След провежда не на процедура по ЗОП беше избран и изпълнител за 

осъществяване на външната техническа помощ. 

Дейност 7: Надзор по време на строителство – строителен и авторски 

надзор. 

След провежда не на процедура по ЗОП беше избран и изпълнител за 

осъществяване на външната техническа помощ. 

Общата стойност на проекта е 6 482 815,95 лв., разпределени както следва: 

- Европейски фонд за регионално развитие – 5 234 873,88 лв. 

- Национално съфинансиране – 923 801,27 лв. 

- Общинско съфинансиране – 324 140.80 лв. 

 

Проектът стартира на 24.10.2012 год. с подписване на договора за 

финансиране.  

Срока на изпълнение е 31 месеца, считано от датата на подписване на 

договора.  

Крайният срок за изпълнението му е 24.05.2015 год. 

 

Съгласно план-графика за изпълнение на проекта в предвидените срокове бяха 

проведени всички обществени поръчки за избор на фирми, които да изпълнят 

предвидените дейности. Към настоящият момент остава единствено да бъде 

избран изпълнител за доставка на сметосъбиращата техника. Важно е да се 

отбележи, че след осъщественият последващ контрол на проведените поръчки 

на общината като бенефициент не бе наложена нито една финансова корекция. 

Звеното за изпълнение на проекта съвместно с техническата помощ подадоха 

6 искания за плащания, които са изцяло верифицирани. 

На 20.08.2013 год. бе подписан договор с изпълнителя на СМР на обект 

„Изграждане на РСУО в регион малко Търново“. Строителната площадка бе 

открита на 15.10.2013 год. от която дата започна да тече и срока за изпълнение 

на договора. Съгласно линейният календарен график на 06.10.2014 год., след 

две спирания на строителните дейности поради обилни валежи, строителните 

дейности бяха приключени. Към настоящият момент се подготвят 

документите, които да бъдат внесени в РДНСК за назначаване на приемателна 

комисия и въвеждане на обекта в експлоатация. 
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Поради спиране на плащанията по ОП „Околна среда 2007-2013“ на всички 

бенефициенти бе дадена възможност да удължат срока на договорите си за да 

успеят да приключат безпроблемно с дейностите и тяхното отчитане пред УО 

на ОПОС. От тази възможност се възползва и нашата община и след 

представяне на мотивирана обосновка срока на договора ни бе удължен с 6 

месеца, което ще ни даде възможност да приключим и последната обществена 

поръчка, както и да подготвим и подадем в срок искането за окончателно 

плащане. 

 

2. „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване 

и развитие на гр. Малко Търново“ 

 

На 19.12.2013 год. между Министерство на регионалното развитие и Община 

Малко Търново беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/5-03/2013/031 от 19.12.2013 г., финансиран по ОП „Регионално 

развитие 2007-2013 г.“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР за реализирането на 

проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие 

на гр. Малко Търново“. 

Поставените в проекта конкретни цели съвпадат напълно с целите на Схема 

„BG161PO001/5-03/2013. Вследствие на аналитичният етап се предвижда 

разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

на гр. Малко Търново /основна цел/, което ще бъде базирано на всички 

налични стратегическите документи от други нива (стратегии и планове за 

развитие на Югоизточен район, област Бургас и община Малко Търново). Чрез 

ИПГВР  на  гр. Малко Търново ще се идентифицират, анализират и адресират 

основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-

икономически аспект, като се дефинира и приложи  реалистична и логически 

обоснована стратегическа и планова рамка, която да  предложи адекватни 

мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на 

растеж и балансирано развитие. По този начин проектът ще е в пълно 

съответствие с целите на Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и 

превенция на риска» и настоящата Схема  „BG161PO001/5-03/2013: „ 

Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”. 

Реализацията на проекта ще е стъпка към повишаване качеството на живот, 

екологичните условия и физическата среда на гр. Малко Търново, чрез 

устойчиво и трайно преодоляване на идентифицираните икономически, 

природни и социални проблеми в града. 

Подготовката на ИПГВР – Малко Търново, финансирана чрез настоящия 

проект, както и бъдещата му реализация, ще имат непосредствен положителен 



 

5 

ефект върху повишаване конкуретноспосбността, заетостта и увеличаване на 

добавената стойност в стопанския сектор. Този ефект ще се постигне чрез: 

 - мерки за стимуриране на икономическото развитие например: подкрепа ма 

МСП и малки предприемачи, увеличване на иновационния капацитет на града, 

стимулиране на публично-частни партньорства, инвестиционна подготовка на 

територията за бизнес и строителство и др. 

- мерки за социална интеграция, например: борба с безработицата и 

повишаване на нивото на заетост, подобряване на битовите условия, равни 

възможности и недискриминация и др.  

 - мерки  за подобряване на градската среда: повишаване качеството на 

жилищните и публични обслужващи зони, създаване и/или повишаване 

качеството на инфраструктурата, създаване/обновяване на зоните за отдих и 

др. 

 - мерки за подобряване на достъпността. 

 

Срок за изпълнение  -  20 месеца. 

Обща стойност на проекта  -  199 403,20 лв. 

 

Към момента са проведени 4 бр. процедури за възлагане на обществени 

поръчки по проекта:  

- разработване на тръжни документации; 

- осъществяване на мерки за информация; 

- извършване на одит на проекта; 

- изготвяне на ИПГВР. 

     На 04.04.2014 г. е проведена начална пресконференция за информация и 

публичност на проекта. 

     На 19.09.2014 г. е сключен договор за изготвяне на ИПГВР на гр. Малко 

Търново с фирма изпълнител ДЗЗД „Устойчиво развитие за Малко Търново“ и 

стартираха дейностите по изпълнението му. 

    До момента са подадени две искания за плащане в УО на ОПРР: 

- едно авансово – средствата са постъпили по сметката на общината и 

- едно междинно – в процес на верификация. 

 

3. Проект „Инвестиции в защита на природното и културното 

наследство на Общините Малко Търново и Бююкмандъра“  
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по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – 

Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот, Област на 

интервенция 2.1: Защита на околната среда, природата и културно-

историческото наследство 

На 30.01.2014 г. в гр. София, Министерство на Регионалното Развитите, 

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, беше 

подписан Договор за финансиране на Проект „Инвестиции в защита на 

природното и културното наследство на Общините Малко Търново и 

Бююкмандъра“ (C.B. MT-BM) по Програма за трансгранично сътрудничество 

по ИПП България – Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на 

живот, Област на интервенция 2.1: Защита на околната среда, природата и 

културно-историческото наследство 

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

ефективно използване и опазване на общите природни и културни ценности на 

територията на общините Бююкмандъра, Турция и Община Малко Търново, 

България. 

Конкретните цели на проекта са: 

 Да се подкрепят местните администрации на Бююкмандъра и Малко 

Търново да осигурят на своите жители и гости достъп до културното 

наследство и природата 

 Да се засили трансграничното сътрудничество за развитие на 

туристически атракции, основани на културното и природното 

наследство на общините Бююкмандъра, Турция и Малко Търново, 

България 

 Да се повиши информираността за общата история и култура и да се 

установи културно сътрудничество между общините и културните 

институции в Малко Търново и Бююкмандъра 

 Да се даде допълнителна стойност на местното културно и природно 

наследство и да се повишат туристическите посещения в Бююкмандъра, 

Турция и Малко Търново, България. 

 

Резултати от проекта: 

1. Разширена рекреационна зона в градския парк на Малко Търново и 

построени нови съоръжения за преживяване на природата чрез спорт на 
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открито, практикуване и представяне на открито на традиционни обичаи 

и зелено училище за деца: 

- Изграждане на част от нова алейна мрежа;  

- Изграждане на нови площадки и кътове за отдих: 

- Място за провеждане на традиционни празници – с места за сядане; 

     - Читалня на открито, Горско училище с образователни атракции 

(Навес с експозиция на дървесни видове, Учебна стая на открито, Кът за 

рисуване, Табло музика на гората) 

      - Фитнес уреди на открито, за младежи и възрастни; 

-  Кът за отдих с Беседка 

-  Парково обзавеждане (пейки и кошчета за отпадъци); 

- Комбинирано мини-спортно игрище; 

2. Изграден многофункционален културен център Бююкмандъра със 

специализирана зала за презентации на културното наследство и с възможност 

за експониране на природното богатство на района; 

3. Подобряване условията на живот в трансграничните общини Бююкмандъра 

и Малко Търново и капацитета им да представят културното си наследство; 

4. Увеличаване на привлекателността на градовете Бююкмандъра и Малко 

Търново за туристи 

 

Продължителност: 18 месеца 

Общ бюджет: 394 156, 12 евро 

 

 

4. Беше изготвен формуляр за кандидатстване за финансиране изработването 

на „Проект за общ устройствен план на община Малко Търново“ (по § 

123, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) за 90 000 лева. Същия бе подаден за 

финансиране в Министерство на инвестиционното проектиране (по настоящем 

част от МРРБ) и бе одобрено. Подписа се договор между министерството и 

общината, като бе преведена авансова сума в размер на 30 %. 
 

5. Договорено бе съвместно (партньорско) сътрудничество между Община 

Бургас, Община Средец и Община Малко Търново и бе подготвено и 

кандидатствано с проектно предложение с работно заглавие: „Интегриран 

проект за социалното включване на ромите и другите уязвими групи". 

Проектното предложение предвижда изпълнение на мерки и дейности в 

сферата на „Образование", „Здравеопазване" и „Културна идентичност". 

Основният фокус в сферата на образованието на програмата са мерки за 

предучилищни и училищни дейности, с цел максимално обхващане на 

ромските деца в образователната система, повишаване качеството на 
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образованието и интегрирането им в общообразователната система. 

Проектното предложение предвижда извършване на строително - ремонтни 

дейности в детската градина в с. Звездец. Ще бъде извършен ремонт и 

обновяване на санитарни възли, офиси, занимални, спални, стълбищна клетка 

и стълбищна площадка, реновиране на ел.инсталация и осветление. 

Предвижда се доставка на обзавеждане и оборудване за детските градини в гр. 

Малко Търново и с. Звездец. 

6. „Възстановяване на мостово съоръжение над р. Аидере на път в 

общински имот № 000016 и № 46663.23.293”, средствата се осигуряват за 

сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия по 

чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2014г. 

Окончателният размер на финансовата помощ е в размер на 56 672.89 лв 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 

 

1. В направление „Здравеопазване“, беше реализиран един от най-големите 

проекти, който  предполага по-високо качество и европейски стандарти на 

медицинското обслужване в  града ни, а именно: „Реконструкция, 

обновяване и оборудване на отделение в „Специализирана болница за 

долекуване и продължително лечение” ЕООД, град Малко Търново с цел 

преструктуриране в Медицинския център“, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/012/ 25.10.2012 г.  

Проектът се финансира по 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”, по ОП „Регионално развитие” 2007-2013. 

След почти две години дейностите по преустройството и ремонта на 

част от сградата - 4-етажно южно крило на съществуващата болница с обща 

площ 1440,99 кв. м., приключи. След извършените строително-монтажни 

работи, налични са медицински кабинети на лекари с различни специалности, 

манипулационни зали, болнични стаи, помещения за управителното тяло на 

болницата, клинична лаборатория, помощни помещения и други.    

Доставeно и монтирано е съвременно оборудване и медицинска 

апаратура, закупена е линейка. 

За осигуряване на адекватна медицинска помощ и специализирано 

здравно обслужване с лекари специалисти, Община Малко Търново подписа 

споразумение с МБАЛ „Дева Мария“ гр. Бургас.  В резултат на което, за 

изпълнение на клаузите на договора, ежемесечно се планират и осъществяват 

медицински прегледи в обновената материална база.   
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2. Приключиха дейностите по Проект №2007СВ16IPO008 – 2011-2-108, 

„Повишаване на устойчивото социално и икономическо развитие на 

пограничните общини чрез осигуряване на достъпна инфраструктура и 

облагородяване на населените места”,  финансиран по Програма за 

трансгранично сътрудничество България-Турция 2007-2013,  които 

включваха паркоустрояване и благоустрояване на участък от общинската 

улична мрежа, включваща улиците „Александър Стамболийски“, „ Княз 

Борис I“ и „О Махони“ в гр. Малко Търново. 

Партньори по проекта са: Община Малко Търново (водещ партньор), 

България и Община Алпуллу (партньор 2), Турция 

Общата цел на проекта е да се подобри социалното развитие и 

икономическия облик на градовете, чрез демонстриране на добри практики на 

сътрудничество. Да се повиши безопасността на пешеходците и шофьорите, 

минаващи през главните улици на Малко Търново, водещи до българо-

турската граница и главните улици на Алпуллу. Да се повиши 

привлекателността на градовете Малко Търново и Алпуллу  и да се подобри 

техния образ като градове за туризъм и отмора в граничния регион. Да се 

осигури модерна и достъпна инфраструктура за местни граждани, гости, 

преминаващи и лицата с увреждания в Малко Търново и  Алпуллу. 

 

Стойността на проекта  е 722 325,08 евро 

 

 

3. Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община 

Малко Търново” 

На 15.05.2013 год. между Министерство на финансите, Управляващ 

орган на Оперативна програма „Административен капацитет” и община 

Малко Търново бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № А 

12-22-51/15.05.2013 г. за реализирането на проект „Повишаване на 

квалификацията на служителите в община Малко Търново”. Проекта се 

финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският социален фонд, 

Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 

„Компетентна и ефективна държавна администрация”. 

Оперативна програма „Административен капацитет” е стратегически 

документ за модернизация на българската държавна администрация за 

периода 2007 – 2013 г. Тя е разработена в съответствие с европейската и 

националната политика за подобряване на институционалния и 

административния капацитет. В унисон с целите и политиките на 

Европейската общност ОПАК подкрепя изграждането на модерна държавна 

администрация. Ясната нормативна база, въвеждането на принципите на 

добро управление, включването на заинтересованите страни във 

формулирането на политики и подобряването на капацитета на служителите в 
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администрацията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за 

създаване на ефективна, „с лице към хората”
1
 и ориентирана към 

потребителите на административни услуги администрация. Изпълнението на 

ОПАК подпомага българската администрация, която съзнава своята мисия за 

подпомагане на развитието на модерно и благоденстващо общество. 

Целеви групи на проекта:  Служители в администрацията на Община Малко 

Търново и кметове на кметства в общината. 

 

Обща цел на проекта:  
Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в 

община Малко Търново. 

Специфични цели на проекта:  

  Повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на 

квалификацията им  

  Повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на 

мотивацията им  

Основни дейности по проекта  

Дейност 1: Обучение по Етика и превенция на корупцията в държавната 

администрация  

Дейност 2: Езиково обучение  

Дейност 3: Компютърно обучение  

Дейност 4: Обучение за ефективно взаимодействие на служителите от 

местната администрация с хора от уязвимите групи  

Дейност 5: Обучение по ключови компетентности  

Дейност 6: Дейности за информация и публичност  

 

Основната роля в изпълнението на проекта е възложена на общината. За 

реализиране на проектното предложение е сформирано звено за изпълнение на 

проекта, състоящо се от ръководител и счетоводител. 

Общата стойност на проекта е 85 492, 24 лева. 

Същият бe реализиран в рамките на 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за финансова помощ. 
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4. Проект „Повишаване на квалификацията на служителите и 

подпомагане на устойчивото развитие в община Малко Търново с 

помощта на надграждащи обучения” 

На 10.01.2014 год. между Министерство на финансите, Управляващ орган 

на Оперативна програма „Административен капацитет” и община Малко 

Търново бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-22-91 / 

10.01.2014 г. за реализирането на проект „Повишаване на квалификацията на 

служителите и подпомаган на устойчивото развитие в община Малко Търново 

с помощта на надграждащи обучения”. Проекта се финансира от Оперативна 

програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейският 

съюз чрез Европейският социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на 

човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация”. 

Оперативна програма „Административен капацитет” е стратегически 

документ за модернизация на българската държавна администрация за 

периода 2007 – 2013 г. Тя е разработена в съответствие с европейската и 

националната политика за подобряване на институционалния и 

административния капацитет. В унисон с целите и политиките на 

Европейската общност ОПАК подкрепя изграждането на модерна държавна 

администрация. Ясната нормативна база, въвеждането на принципите на 

добро управление, включването на заинтересованите страни във 

формулирането на политики и подобряването на капацитета на служителите в 

администрацията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за 

създаване на ефективна, „с лице към хората”
2
 и ориентирана към 

потребителите на административни услуги администрация. Изпълнението на 

ОПАК подпомага българската администрация, която съзнава своята мисия за 

подпомагане на развитието на модерно и благоденстващо общество. 

Целеви групи на проекта:  Служители в администрацията на Община Малко 

Търново и кметове на кметства в общината. 

Обща цел на проекта:  
Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в 

община Малко Търново  

Специфични цели на проекта:  
  повишаване на капацитета на служителите чрез подобряване на тяхната 

квалификация и провеждане на надграждащи обучения 

  

  Повишаване на капацитета на служителите чрез повишаване на 

мотивацията им  
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Основни дейности по проекта  

Дейност № 1 - Провеждане на обучения в Института по Публична 

Администрация – ИПА - Връзки с обществеността" (ЕФ-3), Счетоводна 

отчетност в бюджета на средства по проекти, финансирани от оперативни 

програми" (ФС-5) 

Дейност № 2 – Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен 

английски език за 15 участника - надграждащо чуждоезиково обучение по 

разговорен английски език; 

Дейност № 3 – Провеждане на обучение за междукултурна комуникация, 

толерантност и антидискриминация за 30 участника; 

Дейност № 4 - Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие 

и за подобряване на ключовите компетентности за 30 участника; 

Дейност 5 - Дейности по осигуряване на информация и публичност. 

 

 

Основната роля в изпълнението на проекта е възложена на общината. За 

реализиране на проектното предложение е сформирано звено за изпълнение на 

проекта, състоящо се от ръководител и счетоводител. 

Общата стойност на проекта е 73 929,35 лева. 

Същият бe реализиран в рамките на 9 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за финансова помощ. Към настоящият момент е 

подадено искане за окончателно плащане и очакваме верифициране на 

разходите, с което приключва и изпълнението на проекта. 

5. Проект „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на 

политики в община Малко Търново“. 

На 27.11.2013г .  между Министерство на финансите, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Административен капацитет” и община Малко 

Търново бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-

137/27.11.2013г. за реализирането на проект „Подобряване на процеса на 

разработване и прилагане на политики в община Малко Търново ”. Проекта се 

финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският социален фонд, 

Приоритетна ос І „Добро управление ”, подприоритет 1.3. „Ефективна 

координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. 

Целеви групи на проекта:  Общинска администрация, структури на 

гражданското общество. 
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Обща цел на проекта:  Повишаване на ефективността на процеса на 

разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно 

ниво в сътрудничество със заинтересованите страни. 

Специфични цели на проекта:  
1. Да се разработи единна система за наблюдение, контрол и оценка на 

изпълнението на стратегическите документи в общината  

2. Да се оценят приоритетите и целите на изпълнявания Общински план за 

развитие и да се дадат препоръки за стратегическия документ за следващия 

планов период. 

3. Да се проучи социално-икономическото състояние в община Малко 

Търново и да се изведат приоритетните области за развитие 

4. Да се повиши информираността и участието на заинтересованите страни в 

политиките, провеждани от общинските администрации 

Основни дейности по проекта: 

Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, 

контрол и последваща оценка при изпълнението на политики за развитие на 

общинска администрация Малко Търново и провеждане на съпътстващо 

обучение 

Дейност 3: Изготвяне на междинна оценка на Общинския план за развитие 

2007-2013 на община Малко Търново 

Дейност 4: Разработване на пакет анализ, проучвания, изследвания, 

необходими за разработване на Общински план за развитие на община Малко 

Търново за 2014-2020 г.  

Дейност 5: Дейности за информация и публичност 

 

Общата стойност на проекта е 74 377,40 лв. 

Същият бe реализиран в рамките на 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за финансова помощ. 

 

6. Проект „Ефективна структура на държавната администрация” 

На 16.09.2013г.  между Министерство на финансите, Управляващ орган 

на Оперативна програма „Административен капацитет” и община Малко 

Търново бе сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-

11/16.09.2013г. за реализирането на проект „Съвременна и ефективна 

администрацията на община Малко Търново ”. Проекта се финансира от 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейският съюз чрез Европейският социален фонд, Приоритетна ос І 

„Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната 

администрация”. 
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Целеви групи на проекта:  Служители в администрацията на Община Малко 

Търново 

Обща цел на проекта: Подобряване на ефективността и ефикасността на 

администрация на община Малко Търново чрез подобряване на организацията 

и работните процеси и стимулиране на организационното развитие на 

административната структура.  

Специфични цели на проекта:  

1. Оптимизиране на организацията и структурата на общинската 

администрация чрез извършване на функционален анализ; 

2. Подобряване на работните процеси и повишаване на ефективността и 

ефикасността  чрез промяна на вътрешната нормативната база.  

3. Повишаване компетентността на общинска администрация Малко Търново 

чрез провеждане на съпътстващо обучение. 

Основни дейности по проекта: 

Дейност 1: Дейности по организация и управление на проекта 

Дейност 2: Извършване на функционален анализ на общинска администрация 

Малко Търново 

Дейност 3: Разработване на предложения за промени в нормативни, 

стратегически и други документи и в устройствения правилник на 

администрацията 

Дейност 4: Подобряване на организацията и работните процеси в община 

Малко Търново 

Дейност 5: Провеждане на съпътстващо обучение 

 

Дейност 6: Популяризиране на проекта 

 

Общата стойност на проекта е 83 266,21 лв.  

Същият бe реализиран в рамките на 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за финансова помощ. 

 

7. Проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и 

природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на 

аудио-визуални компютърни технологии ” 

Целта на проекта е подобряване качеството на живот в община Малко 

Търново, чрез развитие на туризма като устойчив местен поминък, като се 

подкрепи развитието на туризма на територията на общината чрез прилагане 

на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и 

реклама на етнографското наследство и природните забележителности на 

общината; 

Основните дейности, които са изпълнени по проекта:  

1. Изготвена е маркетингова стратегия за развитието на туризма;  

2. За съхраняването и представянето на местните народни песни, хора, 

ръченици и обичаи, са закупени: 
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- 62 комплекта народни носии;  

- Видео камера и фотоапарати;  

- висококачествен микрофон и мини аудио уредба за запис; 

- преносим компютър;  

3. Заснети са 49 видео-филма с продължителност 3-4 мин., озвучени на 5 

езика, които да представят различни страни на местното етнографско и 

историческо наследство и природните забележителности на общината; 

4. Закупен е компютърен софтуер за управление на аудио-визуалното 

съдържание; 

5. Закупена е специализирана техника върху която се възпроизвежда 

постоянна и подвижна изложба на местното етнографско и историческо 

наследство и природните забележителности, а именно: 

- специализиран компютър, предназначен за обществен достъп с 

управление чрез допир до екрана (информационен киоск); 

- посетителски работни станции, предназначена за индивидуално 

ползване, вградена в екран с управление чрез допир до екрана; 

- компютърно табло предназначен за обществен достъп с управление чрез 

допир до екрана; 

- сервизен компютър за съхранение развитие на аудио-визуалната база; 

6. Изработка на дипляни и DVD представящи местното етнографско и 

историческо наследство и природните забележителности; 

7. Поставяне на информационни табели на местата, представляващи 

туристически забележителности;  

 

Стойност на проекта: 339 935. 68 лв.  

 

8. Проект: “Ефективни мерки за борба с горските пожари” 

Целта на проекта е въвеждане и подобряване на превантивни дейности 

за намаляване на опасността от горски пожари на територията на община 

Малко Търново. 

Основните дейности, които са изпълнени по проекта:  

1. Снабдяване с оборудване за противопожарни депа и защитни средства; 

2.  Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите; 

3. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на 

средства за наблюдение и комуникация; 

 

Стойност на проекта: 92 578, 03 лв. с ДДС 

 

 

9. Изграждане на канализация на ул. „Марица“, ул. „Родопи“, част от ул. 

„Осми март“, част от ул. „Райна княгиня“ и ул. „Дико Джелебов“ в гр. 

Малко Търново“ 
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Проекта бе част от капиталовата програма на община Малко Търново за 2014 

год., финансиран със средства от ДБ на Р България. С предвидените средства и 

въз основа на одобрен инвестиционен проект бяха изградени следните 

канализационни клонове: 

 Колектор 67, от РШ 17 до съществуваща РШ 2, с дължина 83,25 м. и 

диаметър ф 315; 

 Колектор 83, от РШ 12 до РШ 10, с дължина 147,41 м. и диаметър ф 315; 

 Част от колектор 81, от РШ 10 до съществуваща РШ 2, с дължина 74,67 

м. и диаметър ф 315; 

 Част от гл. колектор III, от РШ 4 до съществуваща РШ 1, с дължина 

81,97 м. и диаметър ф 315. 

Към настоящият момент предвидените строителни дейности са 

приключени в срок – съгласно линейният календарен график. 

Комплектоват се документите за внасяне в РДНСК, назначаване на 

приемателна комисия и въвеждане на обекта в експлоатация. 

Срок за изпълнение – 80 календарни дни от датата на откриване на 

строителната площадка. 

Общата стойност на проекта е 152 392,80 лв. с ДДС.  

10. Беше изготвен инвестиционен проект в съответствие с разпоредбите на 

ЗУТ и изготвени проектни предложения с предмет: „Реконструкция на 

улична мрежа и благоустрояване на междублокови пространства в гр. 

Малко Търново с два под обекта“: 

Под обект 1: Реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново: 

- ул. „Дунав“; ул. „Марица“; ул. „Тодор Бояджиев“; ул. между кв. 66 и кв. 

78 

Подобект 2: Благоустрояване на междублокови пространства в гр. 

Малко Търново: 

- района около бл. 10 и бл. 9 УПИ – I за комплексно жилищно 

строителство и кухня и столова на АПК, кв. 62 по плана на гр. Малко Търново 

- Благоустрояване на междублоково пространство около бл. 16 и бл. 17 к-

с „Изток" УПИ-1 за комплексно жилищно строителство и КОО в кв. 36 по 

плана на гр. Малко Търново 

1.1. Благоустрояване и озеленяване на част от УПИ XXI , кв. 2 по плана 

на гр. Малко Търново /парк на входа на гр. Малко Търново/ 

 

Проектните предложения бяха одобрени и финансирани от държавния 

бюджет на Република България за 2014 год., съгласно Постановление № 19 от 

7 февруари 2014 год. на МС за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 
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2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2014 год., в размера определен по Приложение №1 към чл.1 ал.2 т.1 от ПМС 

№19  

Окончателният размер на финансовата помощ е в размер на 1 054 032,26 лв. 

 
 

11. Беше подготвено проектно предложение с работно заглави: „С мама го 

посадихме и ще го пазим!“ на стойност 2 300 лева, който включваше: 

Във вътрешния двор на сградата на детската градина, който е разделен 

от малка пътечка на две малки полянки, беше изградена класна стая на 

открито на едната полянка, която е оградена от малка декоративна дървена 

ограда, озеленена и оборудвана с всички необходими пособия в т.ч. Модулни 

маси - трапец с размери 128.8 х 74 см. и височина 60 см., ламинат баварски 

бук и метална част, с възможност за конфигурация и Тръбни столчета, с 

метална част и дървени седалки, височина 34 см., Бяла дъска с дървена рамка, 

40 х 55 см. за работата на децата в учебно - познавателните, практическите и 

игрово - познавателни ситуации, по образователните направления, както и 

кошчета за разделно събиране на отпадъците. Уроците по природен свят могат 

да бъдат изнесени навън при подходящи метеорологични условия. 

 Проектното предложение бе одобрено и финансирано от ПУДООС във 

връзка с НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2014 

г.“, на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ 

 

 

НОВОПОДАДЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Беше изготвен инвестиционен проект в съответствие с разпоредбите на ЗУТ 

с предмет: „Реконструкция на стара и изграждане на нова 

канализационна и водопроводна мрежа в с.Звездец, oбщ. Малко Търново 

със следния обхват: от о.т.33 до о.т.32, от о.т.31 до о.т.32, от о.т.31, о.т.36, 

о.т.66,о.т.35 до о.т.34, между о.т.25 и о.т.32, от о.т.32, о.т.34  до о.т.37 и 

южно от общински блокове находящи се в УПИ ІІ-263, ІІІ-262.” – със 

същия бе кандидатствано пред ПУДООС за финансиране в размер на 1 309 

322,676 лв. 

 

  

2. Проект „Изграждане на ПСОВ,  доизграждане на канализационна 

мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко 

Търново” 

В периода 2009-2010 год. Община Малко Търново подготви и изпълни 

проект с предмет „Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на 

ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на 
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водопроводна мрежа в гр. Малко Търново”, финансиран по ОПОС 2007-2013 

г,  приоритетна ос 1.   

Основната цел на проекта бе изготвянето на инвестиционни проекти за 

ПСОВ и за доизграждане на канализационната мрежа и частична 

реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Малко Търново.  

През 2011 год. общината получи покана от Министерство на околната 

среда и водите да кандидатства за отпускане на безвъзмездна помощ по 

Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води“, Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10000 екв.ж.“. 

Използвайки готовите инвестиционни проекти общината се възползва от тази 

възможност и на 20.02.2012 год. подадохме в МОСВ ПИП на проектното 

предложение за оценка и одобрение и за последващо финансиране 

изграждането на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична 

реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Малко Търново.  

Към настоящият момент очакваме становището на УО на ОПОС, след 

което ще подадем комплектованото и актуализирано проектно предложение за 

финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Общата стойност на проекта е 5 892 246,00 лв. 

 

 

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

 

 През  отчетния период в отдел“МДТ“са приети, входирани и обработени 

1059 бр.декл.по чл.14 за облагане с данък върху недвижими имоти;372 

бр.декл.по чл.54 за облагане с данък МПС;86 бр. декларации за патентен 

данък и 32 бр.декл.за облагане с туристически данък,Приети и обработени са  

и 204 бр.декларации за освобождаване от такса битови отпадъци за 2015 

година.  

           Издадени са 1051 бр.данъчни оценки,830 бр.удостоверение за 

декларирани данни и липса на задължения на юридически и физически лица. 

           На данъчно задължените лица, просрочили плащането на данъци и 

такси  за периода са изпратени   256 броя съобщения,издадени и изпратени са 

581 покани за доброволно  плащане. 

           Съставени и изпратени са 67 бр.актове за задължения.От тях 33 бр. 

 са предадени на ЧСИ, 5 бр.са погасени  частично,а 20 броя  напълно 

погасени.За останалите изчакваме да премине срока за обжалване.След това 

ще бъдат предадени на ЧСИ. 

        Събраните приходи от данъци и такси от 01.10.2013 г.-01.10.2014г.са в 

размер на 436102 лв.  
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         За по-доброто обслужване на населението в Общината  през 2014 година 

през месеците март и април по график служител от отдела посещаваше 

съставните села . 

 

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 32 процедури на обща  

приблизителна стойност 2 046 437,78  /два милиона четиридесет и шест 

хиляди четиристотин тридесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки/ 

лева без ДДС. 

През отчетния период отдела  взе участие в изпълнението на следните 

проекти: 

1. „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – 

ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в Медицински център“ 

по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос 

4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни 

инвестиции”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ:BG161PO001/4.1-05/2011 -  всички обществени поръчки по проекта са 

приключени и през месец октомври 2014 год. е подадено окончателно искане 

за плащане към УО на  „ОППР“. 

2. "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна 

среда 2007-2013 г." -  през  отчетния период се  проведе обществена поръчка с 

предмет: "Доставка на машини и съоръжения за обект: "Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по 

проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен 

№BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна 

среда 2007-2013 г." по Обособена позиция №1: "Доставка на машини и 

съоръжения - експлоатационно оборудване на обекта" и Обособена позиция 

№2: "Доставка на машини и съоръжения - оборудване за разделно събиране на 

отпадъци". Подписан е договора по Обособена позиция №1: "Доставка на 

машини и съоръжения - експлоатационно оборудване на обекта" и предстои да 
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се подпише договор по Обособена позиция №2: "Доставка на машини и 

съоръжения - оборудване за разделно събиране на отпадъци". 

3. Проект BG161PO001/5-03/2013/031 „Изготвяне на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново”  в рамките на 

Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 „Изграждане на 

капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие  

2007–2013 г.”-  проведени са следните обществени поръчки по проекта: 

„Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, 

необходими за изпълнение на проекта“; „Организиране и провеждане  на 

мерки за осигуряване на информация и публичност“; „Извършване на одит по 

проекта“ и „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Малко Търново”.  Изготвено е искане за авансово плащане по 

ДБФП  и средствата са постъпили по сметка на Община Малко Търново. 

Предстои пускане на искане за междинно плащане по проекта. 

4. „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в 

община Малко Търново“, Договор № 13-13-137 от 27.11.2013г., финансиран по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос І „Добро 

управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия 

BG051PO002/13/1.3-07“ – във връзка с изпълнение на проекта са проведени 

следните обществени поръчки: „Избор на изпълнител за разработване и 

въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнение на политики; Изготвяне на междинна оценка на 

Общински план за развитие 2007-2013 на община Малко Търново, 

Разработване на пакет анализ, проучвания, изследвания, необходими за 

разработване на Общински план за развитие на Община Малко Търново 2014-

2020“ и „Организиране и провеждане на дейности по информация и 

публичност по проекта“. 

5. „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на 

устойчивото развитие в община Малко Търново с помощта на надграждащи 

обучения” финансиран по  Оперативна програма „Административен капацитет 

2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 

администрация“, процедура BG161PO002/13/2.2-11 - – във връзка с 

изпълнение на проекта са проведени следните обществени поръчки: 

„Организиране и провеждане на дейности по информация и публичност във 

връзка с изпълнение на  проекта“; „Провеждане на обучения във връзка с 

изпълнение на проекта“; „Изготвяне на документации по ЗОП във връзка с 

изпълнение на проекта“. 

 Едни от по-важните обществени поръчки, стартирали през отчетния 

период  със средства от общинския бюджет са:  
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1. “Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ 

“Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен 

център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за 

възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко 

Търново”. 

2. “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 

експлоатационния сезон 2014/2015г. на територията на Община Малко 

Търново”. 

3. “Доставка на течни горива: бензин А – 95 Н, дизелово гориво и газ пропан-

бутан за зареждане на транспортните средства на Община Малко Търново”.  

4. “Ремонт на общинските пътища:път №BGS2090-/І-9/Звездец-Евренозово-

Близнак-/ІІІ-908/;път№BGS3092-/ІІ-99,Царево-МалкоТърново/-

Сливарово;път№BGS3093-/І-9,м.Босна-Звездец/-Младежко; път №BGS3096 -

/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-

Калово; път №BGS3094 -/І-9, Звездец-Малко Търново/-Бръшлян; път 

№BGS2098-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Заберново; път №BGS3095 - /І-9, 

Звездец-Малко Търново/-Стоилово на територията на Община Малко 

Търново”.  

5. “Ремонт на улична мрежа в селата Бръшлян, Калово, Стоилово, Близнак, 

Бяла вода, Звездец и Граматиково на територията на Община Малко Търново“. 

6. „Изграждане на канализация на ул. „Марица“, ул.„Родопи“, част от      ул.„8-

ми март“, част от  ул.„Райна княгиня“ и „Дико Джелебов“ град Малко 

Търново“. 

7. „СМР свързани с доставка и монтаж на електронна автомобилна везна за 

обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в 

регион Малко Търново" и др. 

 За всички открити процедури бяха изпратени Информации за сключени 

и изпълнени договори до АОП , както и обобщена информация за обществени 

поръчки по чл.14, ал.4 и ал.5 от ЗОП. 

 В отдела се води регистър на проведените обществени поръчки в 

Община Малко Търново.  

 През посочения период бе извършен  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, предвиден в нормативни актове за 

определени категории пътници на фирмата изпълнител „М-БУС“ ООД гр. 

Бургас,  която извършва обществен превоз на  пътници по утвърдени 

общински и областни транспортни схеми. 

Изготвена и изпратена бе справка с предложен за субсидиране пробег в 

изостанали планински и гранични райони през 2015 год. до Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация“ гр. София. 

Друга главна задача в отдела е  селското стопанство. 
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Всички постъпили жалби и молби от граждани за нарушения по въпроси 

на селското стопанство се решаваха съгласно ЗОСИ. 

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. 

 Води се и се актуализира регистър на животните в Община Малко 

Търново. 

На всички постъпили жалби и молби от граждани,  специалистите 

отговарят компетентно и в срок, като спазват стриктно по-горе упоменатите 

законови разпоредби, както ЗАНН и   

Отделът отговаря и пряко контролира лицата, които са на социално 

подпомагане. 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

      Отдел “Общинска собственост” работи по придобиването, управлението и 

разпореждането с недвижимите имоти - общинска собственост, следвайки 

разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбите, приети от 

Общинския съвет, както и останалото законодателство, свързано с 

общинското имущество.  

       През отчетния период отдел “Общинска собственост” продължи 

изготвянето на  актове за общинска собственост на земеделските имоти, 

предоставени на общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. През периода са 

съставени 291 акта за земеделски имоти, публична общинска собственост в 

землищата на с. Граматиково, с. Заберново, с. Звездец, с. Стоилово и гр. 

Малко Търново. 

           Съставени са 30 бр. актове за частна общинска собственост, от които 9 

за гр. Малко Търново. 

     През изминалата година бе повишен интересът към общинските 

земеделски имоти, за наемане от регистрирани земеделски производители и 

кандидатстване с тях пред фонд Земеделие. За изминалия период се сключиха 

договори за наем на общински земеделски имоти с още 40 земеделски 

производителя, за 387 имота, с обща обработваема площ 5482 дка. Сключени 

бяха 7 броя договори с производители на пчелен мед. 

     След решение на Общински съвет Малко Търново се сключиха 9 броя 

дългосрочни договори за аренда за засаждане с дълготрайни насаждения. 

     Във връзка с отнетите от общината гори отделът продължи участие в 

действията по издирване на имотите, отговарящи на характеристиките за гора.  

            През изминалата година се урегулираха частни имоти по действащите 

планове на населените места, в резултат на което се закупиха 7 предаваеми 

общински места на обща стойност 9 465 лева. Продадоха се 8 имота в гр. 

Малко Търново и в селата за построяване на жилищни сгради на обща 
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стойност 41466 лв., както и 4 бр. апартаменти за 26500 лв. Общо в общината 

постъпиха 77431 лева. 

    В общината постъпиха от наеми 77 700 лева, както следва: от наеми на 

жилища – 39 578 лв. и от терени – 38 122 лв. 

          Отдел „Общинска собственост” активно участва в подготовката и 

реализирането на важни за общината проекти чрез определяне на подходящи 

имоти и комплектоване на скици, актове, обяснителни записки, удостоверения, 

разрешения за депониране на земни маси и строителни отпадъци и други.  

 Подготви се документацията, необходима за промяна на регулационния 

план на с. Евренозово, с които се обособиха нови урегулирани поземлени 

имоти за жилищно строителство. 

 Проведе се допълнително отчуждаване на имоти, попадащи в 

коригираното трасе на довеждащия път до депото за твърди битови отпадъци. 

 Във връзка с нуждите на църковните настоятелства на територията на 

общината, по решения на общински съвет, се извършиха дарение на земята, 

върху която е построена църквата в с. Младежко и се отстъпи безвъзмездно 

право на строеж на църква в с. Евренозово. 

          С цел увеличаване на броя на туристите, посещаващи района се изготви 

идеен проект за създаване на атракции, свързани с етнографското богатство на 

странджанския край, изграждане на малки по размер работилници за занаяти в 

общински имот в . „Докузак“.  

    Извърши се нов оглед на имотите около всички населени места 

съвместно с представителите на Природен парк „Странджа“ и се определиха 

зони, в които ще бъде разрешено застрояването. 

 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. 

 

 

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 

Отдел ТСУ активно участва в реализацията на проекти, финансирани по 

програми на Европейския съюз. Служителите осъществяват инвеститорски 

контрол при изпълнението на проектите. За отчетния период сме участвали 

при изпълнението на следните проекти: 

1. „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци в община Малко 

Търново“, след изпълнението на който ще се закрият трите сметища на 

територията на общината, а отпадъците ще се събират в ново, модерно, 

отговарящо на европейските стандарти депо за отпадъци. Към момента обекта 

е изграден и предстои въвеждането му в експлоатация. 
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2.  „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ ЕООД 

гр. Малко Търново, с цел преструктуриране в Медицински център.  

3. „Кула за наблюдение на горски пожари“  

4. „Изкуствен водоизточник за опазване горите от пожари“.  

Двата проекта допринасят за въвеждането на превантивни мерки за опазване 

на горските територии от пожари. 

Други проекти, финансирани със средства от държавния бюджет за 2014 

г. са, в които служителите от отдел ТСУ са взели участие при реализацията са 

: 

1. „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Малко Търново“ 

2. „Благоустрояване на междублокови пространства в гр. Малко Търново“ 

3. „Благоустрояване и озеленяване на част от УПИ ХХІ, кв. 2 по плана на гр. 

Малко Търново“. 

С реализацията на тези проекти се асфалтираха улици „Дунав“, „Тодор 

Бояджиев“, „Марица“ и улицата между квартали 66 и 78 и се ремонтираха 

тротоарите около тях. 

С благоустрояването на района около бл. 9 и бл. 10, в квартал 62 гр. 

Малко Търново и бл. 16 и 17 к-с „Изток“ се реши дългогодишен проблем на 

живущите, свързан с редовно наводняване на прилежащите терени. 

Реконструира се стара и се положи нова тротоарна настилка, положи се 

асфалтова настилка, осигуриха се паркоместа. 

С изпълнението на „Благоустрояване и озеленяване на част от УПИ ХХІ, 

кв. 2 по плана на гр. Малко Търново“ се благоустрои входната част на гр. 

Малко Търново, като се изгради нова алейна мрежа, подмени се тротоарната 

настилка, поставиха се паркови пейки и кошчета, осветление. Околното 

пространство се озелени. 

Инвеститорски контрол бе осъществяван при извършването на ремонтни 

дейности на общинската пътна мрежа - път № BGS2090 - /І-9/Звездец-

Евренозово-Близнак-/ІІІ-908/; път № BGS3092 -/ІІ-99, Царево-МалкоТърново/-

Сливарово; път № BGS3093 - /І-9 м.Босна-Звездец/-Младежко; път № 

BGS3096 - /ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Бяла вода; път № BGS3097-/ІІІ-907, 

м.Босна-Визица/-Калово; път №BGS3094 -/І-9, Звездец-Малко Търново/-

Бръшлян; път № BGS2098-/ІІІ-907, м.Босна-Визица/-Заберново; път № 

BGS3095 - /І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово, включващо асфалтиране 

на участъци от пътищата, чакълиране и валиране на пътя до с. Сливарово, 

просветляване и почистване на канавки. 

Изпълнени бяха и текущи ремонтни дейности по улици в с. Звездец, с. 

Бръшлян, с. Стоилово, с. Близнак, с. Калово и с. Бяла вода. 

С цел осигуряване на безопасността на живущите в с. Звездец, по 

преминаващия през него международен път бяха поставени изкуствени 

неравности за ограничаване скоростта на движението. 
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Инвеститорски контрол бе осъществяван и при изпълнение на 

канализацията по ул. „Марица“, ул. „Дико Джелебов“, ул. „Родопи“ и части от 

улици „8-ми март“ и „Райна Княгиня“. 

В момента се извършва инвеститорски контрол на „Ремонт покрив бл. 7, 

кв. 41 гр. Малко Търново /блока над магазина на ВК „Илия Бояджиев“/“, 

„Ремонт на отоплителна система в ДВХПР с. Заберново“.  

Като структура на Общинска администрация Малко Търново, работата 

на отдел ТСУ е свързана основно с изпълнение на административно-

техническите услуги в областта на Закона за устройство на територията – 

издаване на скици, визи за проектиране, одобряване и съгласуване на 

инвестиционни проекти, разрешения за строеж, удостоверения за факти и 

обстоятелства във връзка с недвижимите имоти,  изготвяне на технически 

задания за възлагане на проектни разработки, удостоверения за въвеждане в 

експлоатация, даване на устни консултации, заверки на приложения към 

данъчни декларации, преписки по промяна на регулационни планове 

През отчетния период са проведени 23 заседания на Общински 

експертен съвет по устройство на територията, като на тях са взети 34 

решения за допускане изготвяне на подробни устройствени планове. Въз 

основа на тях са издадени 18 становища, мотивирани предписания и визи. 

Приети са 15 подробни устройствени планове. 

Одобрените проекти и издадените въз основа на тях разрешения за 

строеж са 28 бр. 

След изграждането им обектите подлежат на въвеждане в експлоатация. 

По този повод са издадени 13 удостоверения за въвеждане в експлоатация – за 

жилищни сгради и къщи за гости. 

По заявления на граждани са изготвени 139 скици, които са им 

послужили за имуществени сделки, за визи за проектиране, за изготвяне на 

подробни устройствени планове. Издадени са 22 броя удостоверения за 

търпимост на жилищни сгради. 

Издадени са множество удостоверения за факти и обстоятелства относно 

недвижимите имоти.  

За нарушение на Закона за устройство на територията са съставени 4 

констативни акта за незаконно строителство на обекти, като въз основа на 

издадените заповеди са премахнати две инсталации за производство на 

дървени въглища. Останалите два акта връчени на нарушителите и предстои 

издаване на заповеди за премахване. Съставени са и два акта за 

незаконосъобразно започване на строителството и са наложени съответните 

санкции.   

 

 



 

26 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 През 2014 г. Дирекция „Социални дейности, услуги и 

здравеопазване” осъществяваше общинската политика в областта на 

социалните дейности и трудовата заетост, с отговорност и ангажираност  към 

хората в неравностойно положение. чрез развитие на социалните услуги за 

всички категории граждани на територията на Община Малко Търново. 

Основен акцент в работата на Дирекция „Социални дейности, услуги и 

здравеопазване“ и в предоставянето на всички услуги, е предлаганата грижа 

към конкретния човек, която включва мерки и дейности за поемане на пълен 

контрол върху собствения му живот и неговата реализация по начин, както 

иска да го живее – да може пълноценно да развие своя потенциал, да е 

защитен в максимална степен и да има право на избор. 

Смея да твърдя, че изминалата 2014 година беше успешна в сферата на 

социалните услуги. Отдела работеше с всички граждани на Община Малко 

Търново, като експертите осъществяваха ежедневни срещи и консултации на 

лица в тежко материално, здравословно и социално положение, работеха с 

членовете на юридически лица с нестопанска цел, с хора от различни целеви 

групи, клубове, съюзи и организации. 

Социални услуги получиха около 130 самотно живеещи възрастни хора. 

За населението на община Малко Търново, където хората в надтрудоспособна 

възраст са около 60 %, това е крайно недостатъчно. Развитието и 

усъвършенстването на социалните дейности в общината тепърва предстои. 

В момента в Община Малко Търново съществуват следните услуги 

делегирани от държавата дейности: 

- Дневен център за възрастни хора с  увреждания гр. Малко Търново с 

капацитет 45 места; 

-  Дом за възрастни хора с психични разстройства  село Заберново - с 

капацитет 60 места; 

         Услуги по проекти:  

- Личен асистент; 

-  Домашен помощник – домашен санитар; 

Социални услуги на общинско финансиране: 

- Домашен социален патронаж. 

- Хоспис „К. Берберова“ гр. Малко Търново за предоставяне на 

палиативни грижи за възрастни и болни хора; 

-  Клубове на пенсионера –  в гр. Малко Търново, с. Звездец и с. 

Граматиково;  

През 2014 г.  с подкрепата на  община Малко Търново, сдружение с 

нестопанска цел  „Каритас София“ откри  Център за Обществена подкрепа 
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„Цветница“. В ЦОП се  предоставят услуги за  50 деца, включващи: превенция 

на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 

реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална  

интеграция на деца в риск, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, 

консултиране и  подкрепа на деца с противообществени прояви.  
 

Община Малко Търново успешно реализира ангажиментите, свързани с  

изпълнение  на  инвестиции  с  европейско  финансиране,  насочени  към 

решаване на сериозни проблеми в социалната сфера и на здравната 

инфраструктура, с подобряване качеството на средата и качеството на живот.  

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

финансирана от Европейския социален фонд, изпълняваме следните проекти: 

1. Проект „Подкрепа за достоен живот”. По проекта се изпълнява 

услугата „Личен асистент”, чрез която се обгрижват 10 потребители (хора с 

трайни увреждания над 90 % с чужда помощ), като заетите лица са 9.  

За 2014 г. общината е усвоила около 40 хиляди лева за работни заплати 

само на личните асистенти, а за периода  08.11.2010 до 30.11.2014 над 114 000 

лв. Чрез услугата „личен асистент” е  реализирана възможността най-тежко 

болните хора в общината да получат  подкрепа за достоен живот, въпреки 

ограниченията на заболяванията и  невъзможността за самостоятелно 

обслужване. 

2. Проект „Помощ в дома”. Проектът стартира през м. февруари 2013 г. 

и приключи юни 2014 г. Предоставени бяха услуги в домашна среда за хора, 

които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване и са в риск от 

социална изолация. Потребителите - 52 лица, се обгрижваха от 9 домашни 

санитари, 6 лични асистенти и 2 социални асистенти, работещи в  

новосъздаденото „Звено за услуги в домашна среда”,  към Домашен социален 

патронаж - гр. Малко Търново. Стойността на проекта е 146 326,88 лв. 

За осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта, са назначени 2 

лица , които  и през 2015 г. ще продължат да работят към новосъздаденото 

„Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж - гр. 

Малко Търново. 

Чрез програмите, проектите и мерките по заетостта изпълняваме една от 

основните наши функции - социалната. Това се изразява конкретно в 

разкриването на работни места за безработни като временна заетост и 

обгрижването на хора с увреждане и самотни възрастни хора по домовете. 

По Националната програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост” осигурихме работни места за 8 лица, включени в дейности като 

предотвратяване и преодоляване на последици от аварии и природни бедствия, 

комунално-битови дейности и дейности в социалната сфера.  
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Чрез Регионална програма за заетост разкрихме 6 работни места в три 

населени места от общината – град Малко Търново и селата Граматиково, 

Визица и Заберново. 

По схема „Подкрепа за заетост”. Това е отворена схема на Агенция по 

заетостта, по която Общината е осигурила заетост на 3 безработни лица. 

Заетостта е 12 месеца. 

 По Национална програма „Сигурност“ бяха наети 8 лица , които работят 

в селата Звездец и Граматиково. 

Най-старата и най-голямата социална услуга в Община Малко Търново 

Домашният  социален патронаж продължи да съществува през 2014 г. , като 

броя на обслужваните лица често надвишаваше  капацитета от 65 места.   

Предприети са мерки по поддръжка и обновяване на материалната база.  

Извършен е освежителен ремонт на кухнята, както и поддържащи ремонти на 

двете превозни средства. Поради ограничените наличности в бюджета все още 

се работи с остарелия и предаващ се „по наследство“ кухненски инвентар. 

Необходимостта от подмяна на кухненската техника и увеличаване на броя й е 

взета предвид при изготвяне на проектобюджета за 2015 г.  

През 2014 г. Община Малко Търново продължи да финансира дейността 

на пенсионерските клубове във всичките населени места. Кметът на общината 

бе чест гост на мероприятия, организирани от местните пенсионерски клубове.  

Пенсионерските клубове са активни участници в обществения живот. 

Продължи и подпомагането с транспорт на изяви на пенсионерските клубове в 

различни мероприятия в други общини и в транспортирането им за различни 

инициативи в рамките на страната. 

През 2014 г. със средства от общинския бюджет, беше извършен и 

ремонт на помещението, ползвано за Пенсионерски клуб в село Звездец. 

Подпомагането на клубовете на пенсионера ще продължи и през 2015 г. 

Тази дейност отразява разбирането на управленския екип на общината, че  

възрастните хора са голяма и достойна част от обществото, че заслужават  

уважение и подкрепа, разбиране и помощ.  

Помощник и активен участник в сферата на социалното подпомагане на 

уязвимите обществени групи е Общинската организация на БЧК. В нея се 

членува и работи доброволно, изградено е общинско ръководство. 

Малкотърновската общинска организация е  неотделима част от 

международното и националното червенокръстко движение, като  изповядва и 

прилага неговите основни принципи – хуманизъм, безпристрастност,  

неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност. 

По програма „Разпределяне на храни от инвентаризационните запаси на 

Европейския съюз“ през 2014 г. са осъществени два транша на раздаване на 

храни – общо 9380 кг. за 230  потребители от цялата община. Областната 

организация на БЧК,  предостави хранителни продукти на стойност 5320,21 

лева, с които  беше подпомогната подготовката на храна за потребителите на 

ДСП. 
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Изпълненото  през 2014 година е изцяло в унисон с планираните 

дейности  на приетия от Общински съвет Малко Търново Годишен план за 

развитие на социалните услуги. 

Във връзка с гореизложеното, считаме че са реализирани заложените в  

Програмата цели и приоритети: 

- Усъвършенстване на системата на социалните услуги по посока на  

създаване на мобилен достъп до услугите на хора с увреждания; 

- Разгръщане на пълния капацитет и възможности на създадените вече  

услуги; 

- Създаване на нови социални услуги само при доказана потребност и в  

следване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 

2011 - 2015 г; 

-  Усъвършенстване на възможностите на Домашния социален патронаж  

и строг контрол върху качеството на входящите продукти и готовата 

храна; 

-  Сериозна и последователна работа по проекти на Оперативна програма  

„Развитие на човешките ресурси”; 

- Използване възможностите на мобилните социални услуги за 

разширяване да достъпа до здрави грижи и социални услуги. 

Грижата за бедните, слабите, самотните и изоставените е мерилото за 

зрялост на едно общество. Община Малко Търново показа, че умее да работи с 

грижа за хората в неравностойно положение. Благодарност за това заслужават 

служителите, заети с нелеката задача да работят в социалната сфера.  

Основната  цел в работата на Дирекция „Социални дейности, услуги и 

здравеопазване“ беше гарантиране на социална защита и интеграция на 

уязвимите групи – деца в риск, хора с увреждания и възрастни хора, чрез 

създаване на мрежа от социални услуги в общността, достъпна архитектурна 

среда и социално включване. Експертите на дирекцията ще продължат и през 

2015 да осъществяват непрекъснат диалог с всички юридически лица с 

нестопанска цел  и други заинтересовани страни от  различни целеви групи.  

 

 

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

Културно-просветната и спортна дейност на община Малко Търново 

през изтичащата 2014 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. 
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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. 
 

НАЦИОНАЛЕН ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН СЪБОР В М. ПЕТРОВА НИВА 

 Националният възпоменателен събор, посветен на 111-та годишнина от 

Илинденско-Преображенското въстание, се проведе на 23 и 24 август 2014 г., 

в историческата местност Петрова нива. 

Организатори бяха Община Малко Търново, Съюза на тракийските 

дружества в България и Тракийско дружество „Екзарх Антим І“- Бургас.  

Съборът се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България 

Маргарита Попова. Сред официалните гости на събора бяха Румяна Коларова- 

министър на образованието и науката в служебното правителство, областият 

управител на област Бургас Павел Маринов, Георги Първанов- президент на 

Република България /2002-2012 г./, комодор Мален Чубенков- командир на 

Военноморска база- Бургас, бивши народни депутати от политически партии и 

кметове на съседни общини.  

Програмата на събора включваше научна конференция на тема 

„Странджа и тракийският проблем от Преображение 1903 до наши дни“, 

заупокойна молитва в памет на загиналите преображенци, отслужена от 

Сливеския митрополит Йоаникий.  Възпоменателното тържество продължи с 

вълнуваща възстановка на моменти от началото на Преображенското въстание 

в Странджанския регион, възпроизведени вълнуващо от Национално- 

патриотично дружество „Традиция”. Проведе се и тържествена проверка- заря. 

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 

Двадесет и вторите летни културните празници на гр. Малко Търново се 

откриха на 25 август 2014 г.  с фолклорни мотиви от странджанската 

обредност и концерт- спектакъл на Николина Чакърдъкова и Неврокопският 

фолклорен ансамбъл.  

И тази година програмата беше пъстра и разнообразна откъм форма и 

съдържание, способна да отговори на потребностите на гражданството и 

гостите за повече усмивки и настроение. Естрадата от поп-музика с 

изпълнители на любими мелодии привлече вниманието и заради знаковите 

имена, като това на Орлин Горанов и Кристина Димитрова, Мими Иванова и 

Развигор Попов, Тони Димитрова.    

Отдавна очакваното гостуване на Драматичен театър „Невена 

Коканова”-Ямбол бе с комедийния спектакъл „Политикани” от Рачо 
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Стоянов.Удоволствие бе да видим пълния салон на читалището и живата 

реакция на публиката, възнаградила актьорите с бурни аплодисменти заради 

щедро поднесения спектакъл, в който актьорската игра донесе много усмивки 

и настроение. Културния афиш включваше и концерт на Украинския 

фолклорен ансамбъл „Чучулички“, представяне на книгата на Керана 

Ангелова „Пътят на Елада Пиньо във времето”, детска екологична акция „С 

мама го посадихме и ще го пазим“ и тържествено отбелязване на 100-

годишните юбилеи на Държавно горско стопанство и Ловно- рибарско 

дружество „Сокол-2001“- Малко Търново.  

Общата оценка за двадесет и вторите 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 повишавайки интереса към странджанския край, 

културните и исторически паметници, фолклор.  
МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС “СТРАНДЖАНСКА ПАЛИТРА” 

Шестнадесето издание на Международния пленер по живопис 

„Странджанска палитра” се проведе в периода 21-31  август 2014 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. 
ПЛЕНЕР ПО СКУЛПТУРА 

В рамките на летните културни празници се състоя и третото  издание на 

пленера по скулптура, с участието на Атанас Стоянов от Бургас. В резултат на 

пленера, неговата скулптурна фигура „Невяста“ обогати естетически площада 

в центъра на града. 
ВТОРИ КОНКУРС ЗА ХАЙДУШКА И КОМИТСКА ПЕСЕН „В ПРОСЛАВА 

НА ХАЙДУТСТВОТО“ 

На 16 август 2014 г. в с. Бръшлян се проведе Втори конкурс за хайдушка 

и комитска песен “В прослава на хайдутството“. Организатори на 

мероприятието, посветено на 90-та годишнина от рождението на народен 

певец Сава Попсавов – прославил Преображенската епопея с борческата песен 

“Ясен месец веч изгрява“,завинаги приета за химн на хайдушка Странджа,   

бяха Община Малко Търново, Съюз на тракийските дружества в България и 

Тракийско дружество “Екзарх Антим I” – Бургас. Целта на конкурса бе чрез 

музикално-песенния фолклор да се възроди спомена за един славен и героичен 
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период от националната ни история – хайдушкото движение; да се открият и 

популяризират нови образци на народното ни творчество, свързани с легенди 

и истории за войводи и хайдути, пресъздадени в народните ни песни.  

Добрата предварителна организация, свързана с популяризирането на 

конкурса, даде своя очакван резултат- повече от 90 индивидуални и 

колективни заявки за участие. Журито, оценяващо участниците, бе с познатите 

имена на Ваня Монева- продуцент „Народна музика“ към Българското 

национално радио, на Калинка Згурова- популярна и любима странджанска 

народна певица и на младия и талантлив изпълнител на странджански народни 

песни Лазар Налбантов. По време на вечерния галаконцерт бяха обявени и 

индивидуалните и групови награди в съответните възрастови групи. 

Победител за приз „Сава Попсавов“ бе Георги Драганов от гр. Поморие, а с 

приз „В прослава на хайдутството“ бе удостоена Руска Драганова от гр. 

Велико Търново. 

В рамките на  събитието бе открита и паметна плоча с бронзови 

барелефи на дейците на ВМОРО и участници в „Сърмашишката афера“ Пано 

Ангелов и Никола Равашола. 

Отчитайки резултатите от изпълнението на Културната програма за 2014 

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 100- годишните юбилеи на НЧ „Просвета- 

1914“ и Районния съд в града, 3 март- Национален празник на Република 

България, 24 май- Ден на славянската писменост, на българската просвета и 

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

на Странджанския край и присъединяването му към пределите на Отечеството 

ни, 1 ноември- Ден на народните будители и др. 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. През настоящата година гр. Малко Търново и 

село Граматиково бяха домакини на националното турне на Българската 

национална телевизия „Лятно кино с БНТ 1“ и „Пътуваща детска библиотека“ 

с прожекции под открито небе на български игрални филми. Има какво още да 

се желае при честването на исторически дати като Деня на Съединението и 

Денят на Независимостта. 

През м. ноември т. г. община Малко Търново, съвместно с Исторически 

музей „Проф. Александър Фол“ и Дружеството на художниците- Бургас,  

организираха благотворителна изложба за възстановяването на паметника в м. 

Петрова нива. Над 55 художници, участвали през годините в пленерите по 

живопис и скулптура, дариха безвъзмездно свои картини, пластики и постери. 
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Политици, видни общественици и бизнесмени откликнаха на призива 

на организаторите за спасяването на българската светиня.  Интересът към 

изложбата бе огромен, а броя на откупените произведения на изкуството- 

рекорден. За благотворителната кауза се събраха 11 500 лева.  

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. 

През отчетния период общинското ръководство продължава да решава 

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.  

През настоящата година ОДЗ „Юрий Гагарин“ гр. Малко Тръново 

изпълнява проект по Национална кампания „За чиста околна среда- 2014“  на 

тема „Обичам природата- и аз участвам“ към Министерството на околната 

среда и водите и ПУДООС. Целта на проекта „С мама го посадихме и ще го 

пазим“ е да доближи децата от до природата, посредством предоставяне на 

възможност и условия за работа на открито, чрез изграждане на класна стая на 

открито; да се усъвършенстват възприятията и представите им за живата и 

неживата среда; да се осигури стратегия за разглеждане, наблюдаване, 

обследване, моделиране на реални предмети и обекти в природата; да се 

възпита отзивчивост към възприемания свят като преживяване, пробуждане на 

детското любопитство, наблюдателност, любознателност и др. 

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. През годината продължи работата в тази насока, а заедно с това 

и за подобряване състоянието на съществуващата спортна база. 

През сезон 2014/2015 мъжки футболен отбор „Странджа- Малко 

Търново продължава да се състезава в южна „А” група на областното 

първенство. Част от спортната хроника на града е и детско-юношеският отбор 

по колоездене. Състезателите участват в национални и регионални първенства 

и завоюват призови места. 

Градският стадион предлага много добри условия за упражняване на 

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

футболния отбор развива тренировъчна дейност и се провеждат домакинските 

срещи от областното първенство по футбол. Традиционно, със спортни 
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мероприятия, се отбеляза и Деня на българския спорт- 17 май. Практикуват се 

и други видове спорт, като лека атлетика и волейбол. Борцовата зала в града 

предоставя съвременни условия за развитието на детско-юношеския спорт и 

повишаване на спортното майсторство. 

Реализацията на културните и спортни мероприятия отново доказа, 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 последните няколко години туризмът в Община Малко Търново се 

характеризира със значителен темп на развитие, при който съвсем 

закономерна се явява появата на нови алтернативи с цел разгръщането на 

икономическия потенциал на територията. Основната цел на Общинска 

администрация е да работи активно за създаването на условия за траен растеж  

и по-добър жизнен стандарт. Мерките и политиките ни за създаване на 

устойчив туризъм имат за цел утвърждаване на Странджа като целогодишна 

туристическа дестинация с разнообразен туристически продукт, който да 

съчетава и специализираните форми – еко и селски,  културен, религиозен. 

През изминалата 2014 година Туристически информационен център 

предвид изпълняваната функция на връзки с обществеността  насочи голяма 

част от усилията си към информирането на обществеността и медиите за 

предстоящи събития, проекти и празници, както и за случили се такива на 

територията на община Малко Търново. Подготвени и изпратени бяха 

множество прессъобщения, интервюта, публикации, афиши, покани и постери 

в информационни сайтове, социални мрежи и вестници, допълнени със 

снимков материал от архива на общината. Разработени бяха няколко нови 

туристически пакета. Единия от тях предоставя на гостите на града 

туристическа обиколка на Малко Търново, представяща обстоятелствено 

всяка една значима забележителност на града с легенди и историческа 

информация. 

          Отпечатани бяха значително количество дипляни, а след успешното 

приключване на проект „Постоянна изложба на етнографското наследство 

и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане 

на аудио-визуални компютърни технологии” общината се сдоби с 49 

професионално заснети 4-5 минутни филмчета, озвучени на пет езика, 

съдържащи цялостна информация за етнографското и културно-историческо 

богатство на Странджа. Проектът бе финансиран  от Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони (EЗФРСР), мярка 313 „Насърчаване на 
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туристическите дейности”. Прилагането на съвременни компютърни 

технологии за експониране, интерпретиране и реклама на етнографското  

наследство и природните забележителности разнообрази туристическия 

продукт на общината  като се насърчи развитието на културно-историческия 

туризъм  на  основата на богатото етнографско наследство. 

Представянето на Община Малко Търново на туристически изложения 

тази година бе по проект „Магията на древността и красотата на 

природата от Бургаския залив до Странджа“, в партньорство с Общините 

Бургас, Приморско, Средец и Камено. Проектът  бе представен на 

Международни туристически изложения  в България и чужбина – в Пестум, 

Италия, Букурещ, Ултрех, Холандия,  Берлин, София и Велико Търново. 

        Част от усилията в отдел „Туризъм и информационни услуги” бяха 

насочени към категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и 

развлечения.  Новокатегоризираните обекти през 2014 г. са 65 на брой, 

разполагащи  общо с 306 легла.  Общият брой на категоризираните обекти на 

територията на общината е 90 места за настаняване с общ капацитет 645 легла. 

Общия брой на посетителите през 2014 г. до този момент е 1944, 

организирани в 226 посещения на археологически обекти с водач от ТИЦ, а за 

информация ТИЦ е бил посетен от приблизително 3400 човека.  

Стойността на внесения туристически данък за 2014 г. до настоящия 

момент е 11 310 лв. 

В края на летния туристически сезон от отдел „Туризъм и 

информационни услуги“ бе изготвен сравнителен анализ на туристическото 

търсене в Община Малко Търново според водената статистика, касаещ 

легловата база, туристическата такса, реализираните нощувки и посещенията 

на археологически обекти. Анализът бе представен на организиран местен 

туристически форум с участието на представители на местния бизнес и 

институции, свързани с туризма, а също така на заседание на Консултативния 

съвет по туризъм към Община Малко Търново. 

 

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. 

Съвместно с РИМ Шумен беше организирано гостуване на изложба от 

фонда на ИММТ по повод 18 май – международен ден на музеите – 

Нестинарството. Изложбата беше на разположение в залите на РИМ Шумен в 

продължение на 20 дни от м. май, където се радва на изключителен интерес, 

съпътствана с автентична музика и демонстрация на нестинарски танци. 

Посетена е от 1200 посетители. 
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По повод 100 годишния юбилей нса Районен съд  Малко Търново бе 

изготвен експозиционен план на изложба.   

През 2014 г. в периода от 01.07.14 до 10.07.14 г. в Исторически музей се 

проведе  Стажантската програма, предназначена за студенти на УНИБИТ 

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

Целта на програмата бе да запознае стажантите с културно-

историческото наследство на територията на Община Малко Търново и най 

емблематичните обекти в землищата на всички населени места.  

Работата на стажантите беше свързана с изработването на 

информационни табели за всяко от селищата в общината, с текстове и 

илюстрации на обекти на КИН на български и английски език. В края на 

стажантската програма, участниците направиха обществено представяне на 

своята работа, получиха Удостоверения за професионален стаж, който носи 

кредити и може да послужи при подаване на молба за кандидатстване за 

стипендия. По повод Деня на народните будители, 16 презентации 

представиха Община Малко Търново с различните обекти и гледни точки към 

тях на Научна конференция в УНИБИТ гр. София 

Исторически музей Малко Търново участва в проект „Магията на 

древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа“. 

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“. 

Партньорство с Общините Бургас /водеща организация/, Приморско, Средец, 

Камено. Финансираното проектно предложение има следните дейности: 

  Разработване на два основни туристически пакета за интегриран 

регионален туристически продукт: 

- Антични пътища – културно исторически продукт, който ще включва 

основните обекти: Акве Калиде (Община Бургас), Русокастро (Община 

Камено), Дебелт (Община Средец), Бегликташ (Община Приморско) и 

тракийски култов комплекс в м. Мишкова нива; 

- Природен продукт, който обединява природните забележителности на 

петте общини, свързани с активен туризъм сред природата и наблюдение на 

флора и фауна. 

Рекламни дейности – подготовка и разпространение на информационни и 

рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа 

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. 
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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. Разработени са и 16 маршрута представени в карти и брошури. 

Самият проект е представен на Международни туристически изложения  в 

България и чужбина – в Пестум, Италия, Букурещ, Ултрех, Холандия и 

Берлин, София и Велико Търново. 

Бяха проведени уоркшопове – 2, експедиентски пътувания – 3. 

След края на проекта "Магията на древността и красотата на природата 

от Бургаския залив до Странджа" предстои той да се наложи по-стабилно пред 

туроператори за налагането на маршрутите за следващия туристически сезон. 

Подготвено е предварително споразумение с туроператори за следващия сезон 

този проект да се обезпечи с туристи. Той бе приключен успешно през 

септември 2014 г. 
 

Беше изготвен и подаден формуляр – проектно предложение към Европа 

Ностра за реставрация и консервация на Тракийски култов комплекс Мишкова 

нива. В резултат, обекта влезе в челната единайска, която номинира обекта 

като застрашен и значим. Тези паметници и обекти са били избрани не само 

заради тяхната забележителна стойност като културно наследство и 

европейски ценности, но също така и поради сериозната опасност, пред която 

са изправени. Водещата организация в областта на европейското културно 

наследство Европа Ностра (Europa Nostra) и Института на Европейската 

инвестиционна банка обявиха 11 паметници и обекти, одобрени в първия кръг 

за участие в програмата ”Седемте най-застрашени” за 2014 г. Сред 

застрашените забележителности, избрани от международно жури от експерти, 

е и Тракийското светилище в Мишкова нива близо до Малко Търново в 

България. Финансирани от фондацията са само първите 7.  

По повод 111 години от Илинденско-Преображеското въстание, беше 

изготвен сценарий за Историческа въстановка :Избухване на 

Преображенското въстание“, съвместно с Национално дружество Традиция, 

клон Нова Загора. 

Беше организирана и Научна конференция „111 години от Илинденско-

Преображенското въстание“. 

DMS Кампания за спасяване на паметника на Петрова нива с единен 

дарителски номер. 

Брой на посетители в ИММТ  -     4 880   

 

Брой посетители  Петрова нива - 1000  

Общо -                                                5880 
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Уважаеми съграждани,  

Третата 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. 
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