
 



 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 През изминалия мандат 2015-2019 г. бяха реализирани голяма част от поетите 

ангажименти за постигане на основните приоритети за работа в общинска 

администрация. В името на прозрачността и водейки се от убеждението, че колкото по-

отворена към гражданите е общината, толкова по-лесно ще изберем правилния път за 

развитие  днес искам да представя на вашето внимание отчет и анализ на резултатите 

от изпълнени дейности и инициативи по отделни направления. 

 

 

ФИНАНСИ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

 През изминалите 4 година, аз и моят екип се постарахме да овладеем максимално 

задлъжнялостта на общината към кредитори и контрагенти. Като в тази насока се 

предприеха редица реформи и дейности по преструктуриране както на 

функционирането на администрацията, така и по отношение на текущите си кредитни 

задължения. Извършиха се съкращения в щата на общинска администрация, 

оптимизира се структурата, отделиха се дейностите по озеленяване, благоустрояване и 

комунални услуги в отделно търговско дружество на самоиздръжка. Оптимизира се 

работата на второстепенните разпоредители с бюджетни средства от местна дейност в 

т.ч. ИМ „Проф. Д-р Александър Фол“. Също така по отношение на задлъжнялостта към 

кредитори и контрагенти на общината, бяха предприети действия по пълното 

изплащане на стари натрупани с годините задължения и преструктуриране на текущите 

кредити на общината към кредитни институции. Към момента можем да се похвалим с 

едно изключително ниско ниво на текущи задължения. Които суми напълно се 

балансира е общинския бюджет. 

  

 По отношение на фискалната (данъчна) политика през последните четири години 

сме запазили нивата на данъчно облагане почти на всички облози. Отчитайки 

икономическото и финансово състояние на местното население сме се постарали да 

овладеем недостига на средства, чрез други способи, като по този начин сме избегнали 

допълнително увеличаване на данъците и таксите на територията на общината. В 

същото време особено внимание бе обърнато на некоректните длъжници на общината, 

като са предприети действия по принудително изпълнение срещу тях с цел намаляване 

на несъбраните натрупани стари данъчни задължения. Във връзка с това можем да се 

отчете, че към края на мандата общия размер на стари данъчни задължения над 1 и над 

5 години е под 10 % от общия размер на данъчно облагане 

 

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, УСЛУГИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 Основните приоритети в областта на социалните услуги на територията на общината 

бяха насочени към осигуряване на тяхната достъпност за гражданите, което бе свързано 

с необходимостта от разширяване на мрежата от социални услуги, предполагаща и 

разширяване на мрежата от места за предоставяне на социални услуги.  

  

 Смея да твърдя, че периода  2015-2019 г. беше много успешен в сферата на 

социалните услуги. Работихме с всички граждани на Община Малко Търново, като 

експертите осъществяваха ежедневни срещи и консултации на лица в тежко 

материално, здравословно и социално положение, работиха с членовете на юридически 



лица с нестопанска цел, с хора от различни целеви групи, клубове, съюзи и 

организации. 

 Социални услуги получиха  приблизително 317 души, от които около 185 самотно 

живеещи възрастни хора. 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 -  

капацитет 25 места 

 Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Заберново - капацитет 49 

места 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - 

капацитет 15 места 

 

 От 01.01.2019г. в Община Малко Търново бе разкрита най - новата за момента 

социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция - с капацитет 20 

места и численост на персонала 6 души.  

 

 От 1-ви септември 2019 година стартира и услугата „Личен асистент“ по Механизма  

лична помощ за лица с 90 и над 90% нарушена трудоспособност с определена чужда 

помощ. Назначени са 2-ма лични асистенти.  

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

социален патронаж, продължава да съществува и работи, като броя на обслужваните 

лица често надвишава капацитета от 60 места.   

 Предприети са мерки по поддръжка и обновяване на материалната база.  Извършен е 

освежителен ремонт на кухня-майка, както и поддържащи ремонти на двете превозни 

средства. Беше частично подменен кухненския инвентар и част от кухненската техника. 

  

 Община Малко Търново продължава да финансира дейността на пенсионерските 

клубове във всичките населени места.  

 През 2018 г. със средства от общинския бюджет, беше извършен и ремонт на 

помещението, използвано за Пенсионерски клуб в гр. Малко Търново 

 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. 

 Подпомагането на клубовете на пенсионера 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.  

 

 В подкрепа на социалната политика на Община Малко Търново, чрез сдружение с 

нестопанска цел  „Каритас София“ работи “Център за домашни грижи“ и Център за 

Обществена подкрепа „Цветница“.  

  

 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 всяка година се раздават храни, а областната организация на 

БЧК предостави хранителни продукти, с които беше подпомогната и подготовката на 

храна за потребителите на ДСП. 

 От 2016г. държавата осигури бюджет, с който бяха назначени 2-ма здравни 

медиатори. Основната тяхна функция е да посредничат в процеса на осигуряване на 

достъп до здравни грижи и услуги  на социално слаби и уязвими групи. Организират 

здравни и профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната 

култура сред ромското население. 

 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. 

 

 През отчетния период 2015- 2019 г. са изпълнени  следните проекти: 

  

 1. „Подкрепа за независимост и социална интеграция на възрастните и хората с 

увреждания на територията на община Малко Търново“, по договор за 

безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.002-0044-C001, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ по който 67 лица 

получиха социални и здравни услуги. По проекта бяха осигурени работни места за 19 

лица. Усвоените средства са в размер 283 605,08 лева. 

За осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта са назначени 8 лица , които и 

през настоящата 2019 г. продължават да работят, като ежегодно се  осигурява 

финансиране с  Постановление на министерски съвет. 

 

 2. Проект „Ремонт на част от водопроводната и канализационна инсталации на 

„Дом Ротердам“, с цел осигуряване на по-качествен живот на домуващите в ДВХПР“. 

Извършен беше ремонт на втори етаж на основната сграда в Дом за лица с психични 

разстройства село Заберново. Проекта е реализиран през 2016 г. с финансовата 

подкрепа на Фонд социална закрила. Размерът на финансовите средства отпуснати от 

Фонд „Социална закрила“ е 18 866.19 лв. с ДДС. Община Малко Търново, осигури 

собствени финансови средства,   в  размер на  4 866.22 лв. 

         

 В качеството си на доставчик на социални услуги Община Малко Търново се 

сблъсква с много проблеми, касаещи поддръжката на сградите и материалната база, 

както и в намирането, и отделянето на финансови средства,  свързани с изпълнението 

на стандартите за социални услуги и изисквания за поддържане на високи хигиенни 

норми в Социалните услуги.  

 

 В тази връзка общината подготви и изпълнява следните проекти: 

 

  „Обзавеждане и оборудване на „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с деменция“ гр. Малко Търново, с цел осигуряване на по-

качествен живот на потребителите“. Одобрените средства  са в размер 18610 лв., 

от които 2010 лева ще се осигурят от общинския бюджет. С реализацията на проекта 

ще се обнови наличната инфраструктура, която да отговаря на стандартите и 



критериите за местоположение и материална база за Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с деменция. Ще се създадат условия за социална рехабилитация 

и интеграция на лицата с увреждания, ще бъде подобрено качеството им на живот, ще 

се подобрят условията на труд на персонала. 

 

 Във връзка с процесите на дейнституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания” от 2-ри Януари 2019 г. започна реализацията на още 

един спечелен проект, а именно „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център 

за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“. Проекта се 

финансира по оперативна програма „ Региони в растеж“ Основна цел на проекта е 

създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за 

предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни 

хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ е в размер на 553 283,91 лева 

 

 СТОПАНСКИ, ИНВЕСТИЦИОННИ И КАПИТАЛОВИ ДЕЙНОСТИ 

 

 Основната стопанска дейност и реализирането на капиталовата програма на 

общината за изпълнение на различни инвестиционни намерения, често е свързана с 

прозрачно изразходване на средства чрез процедурите по Закона за обществените 

поръчки. През периода 2015-2019г. продължи стриктното водене на регистъра на 

обществените поръчки, архивиране и съхранява офертите от проведените процедури, 

като за отчетния период бяха проведени над 120 процедури по ЗОП. 

 

 През отчетния период бяха проведени процедури и изпълнени редица проекти, като: 

 

1. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на  многофамилни жилищни сгради на територията  на гр. Малко 

Търново" , по Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие.   

 

Всички обществени поръчки  по проекта са приключени и проектът е отчетен пред УО 

на  „ОПРР“.  

Санирани бяха  четири многофамилни жилищни сгради   в к-с „Изток“ /блок №17, блок 

№19, блок №22 и блок №24/. 

 

2. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на  Общинска администрация-Малко Търново", по 

Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие .  

 

Всички обществени поръчки  по проекта са приключени и проектът е отчетен пред УО 

на  „ОПРР“ 

 

3. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на административна сграда на Районно управление „МВР-Малко 

Търново", гр.Малко Търново“,по Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-



2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие .  

 

Всички обществени поръчки  по проекта са приключени и проектът е отчетен пред УО 

на  „ОПРР“ 

 

4."Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сградата на "Дневен център за възрастни хора с увреждания" - гр. Малко 

Търново", по Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие.   

 

Всички обществени поръчки  по проекта са приключени и проектът е отчетен пред УО 

на  „ОПРР“ 

 

5."Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сградата на ОДЗ "Юрий Гагарин" - гр. Малко Търново", по Оперативна 

програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие .  

 

Всички обществени поръчки  по проекта са приключени и проектът е отчетен пред УО 

на  „ОПРР“ 

 

6."Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Малко Търново" , по 

Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  (бл. на ул. 

Петко Напетов) 

 

Всички обществени поръчки  и по  петте проекта са приключени  и е подадено 

окончателно искане за плащане към  УО на  „ОПРР“. 

 

  Също така в процес на изпълнение и отчет са и: 

 

1. „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена 

изостаналост – гр. Малко Търново“, по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

 

Като са проведени обществените поръчки по проекта и са подписани договори с 

фирмите изпълнителки. 

 

2. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и 

многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново", по 

Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   

 

 

 



По проекта ще бъдат санирани  следните четири сгради: 

 

 Административна сграда на УПБЗН - гр. Малко Търново. 

 Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с "Изток", бл. 19. 

 Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с "Изток", бл. 20. 

 Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с "Изток", бл. 25. 

 

3.„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на две многофамилни жилищни сгради в к-с "Майор Вишняев", гр. Малко 

Търново", по Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие.   

 

По  двата проекта ще бъдат санирани  следните три сгради: 

 

 Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.5. 

 Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.6. 

 Многофамилна жилищна сграда - гр. Малко Търново, к-с „Майор Вишняев“, бл.7. 

 

  

Други от по-важните дейности са свързани с успешно възложените и изпълнени през 

годините обществени поръчки, осигуряващи обезпечаването на редица дейности и 

социално – битовите, екологичните условия и други важни моменти в общината: 

  

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“ по обособени 

позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: 

Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други 

морски храни; Обособена позиция №4: Яйца; Обособена позиция №5: Масла и 

мазнини; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена 

позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Плодове, 

зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти;  

Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“. 

 2. “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 

експлоатационните сезони 2016/2017г., 2017/2018г., 2018/2019г.,2019/2020г. на 

територията на Община Малко Търново”. 

 3. “Закриване и рекултивация  на „Общинско депо за неопасни отпадъци“ в 

местност „Ярково“ до гр. Малко Търново“. 

 4. „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

утвърдените  областна и общинска транспортни схеми, съгласно маршрутни 

разписания“. 

 5. "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за сгради 

общинска собственост  намиращи се  на територията на Община Малко Търново". 

 6. "Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост и улично 

осветление на територията на Община Малко Търново". 

 7. "Доставка на горива за нуждите на автомобилите обслужващи Община 

Малко Търново".  



 8.„Ремонт на част от водопроводната и канализационна инсталации на „Дом 

Ротердам“ по Проект: „Ремонт на част от водопроводната и канализационна 

инсталации на „Дом Ротердам“, с цел осигуряване на по-качествен живот на 

домуващите в ДВХПР село Заберново“ 

 9. "Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за Община Малко Търново“ и извършване на дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Малко Търново по две 

обособени позиции": 

 10. „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД МАЛКО 

ТЪРНОВО“ 
Бяха основно ремонтирани по проекта:  

улица "Стара Планина"  

улица "Райна Княгиня" 

улица "Родопи" 

улица "Патриарх Евтимий" 

улица "Славянска" 

улица УПИ VI-1720 (паркинг) 

 

Като към момента предстои втора част за ремонт на улици в града:   ул."Христо 

Смирненски" от ОТ91 до ОТ98; ул. "Христо Смирненски" от ОТ 101 до ОТ 98; ул. 

"Михаил Герджиков" от ОТ 105 до ОТ 100, ул."Димитър Благоев" от ОТ 51 до ОТ 94; 

ул."Зеленика" от ОТ 49 до ОТ 51; ул."3-ти Март" от ОТ 95 до ОТ 99; ул. „Марица “от 

ОТ 313 до ОТ 297 

 

Друг голям проект по който се работи и се очаква изпънението да започне до края на 

2019г. е „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ 

ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ 

 

Освен задължителните годишни ремонти на улична и общинска пътна мрежа на 

територията на Община Малко Търново през отчетния период се обърна специално 

внимание и бяха извършени ремонтни дейности по основни отсечки на общинската 

пътна мрежа, както и на някои значими обекти на теорията на град Малко Търново, 

както следва: 

1. Ремонт и реконструкция на път „разклон – с. Близнак – с. Евренозово – 

с. Звездец“ в участъка от км. 9 + 850 до км. 11 + 053 

2. Ремонт на общински път BGS3098 /III-907, м. Босна - Визица/ Заберново 

от км. 0+050 до км. 1+320 

3. Ремонт на общински път BGS3096 /III-907, м. Босна - Визица/ Бяла Вода, 

в участъци от км 0+770 до км 0+970 и от км 1+166 до км 1+573 
4. Ремонт на общински път BGS3097 /III-907, м. Босна - Визица/ Калово, 

участък от км 0+595 до км 0+991 
5. "Ремонт на покривна конструкция на СОУ "Васил Левски", гр. Малко 

Търново 

6. Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. 

Малко Търново, община Малко Търново 

7. „Авариен ремонт на отводнителен канал по ул. „Градище“ и ул. „Княз 

Борис I“ от о.т. 179-о.т.180-о.т.181- о.т.184а-о.т.184-о.т.185-о.т.228-о.т.229-

о.т.230 до о.т.325 и заустването му в съществуваща дъждовна 

канализация на гр. Малко Търново“ 

 



ТУРИЗЪМ 

 

 През периода 2015 – 2019 година туризмът в Община Малко Търново, предвид 

неговата приоритетна роля в политиката на общината, се превърна в едно истинско 

предизвикателство поради тежките икономически условия. 

 Антропогенните туристически ресурси, със своето разнообразие и атрактивност, 

освен че са предпоставка за развитие на различни видове туризъм, ни ангажират със 

създаването на подходяща туристическа инфраструктура, която да ги превърне в 

посещавани дестинации. 

 Част от усилията в отдел „Туризъм” бяха насочени към категоризиране на места за 

настаняване и заведения за хранене и развлечения.  Новокатегоризираните обекти през 

периода са 81 на брой, разполагащи  общо с 543 легла.  Общият брой на 

категоризираните обекти на територията на общината е 132 места за настаняване с общ 

капацитет 992 легла. 

Стойността на внесения туристически данък от 2016 година до настоящия момент е 

45 950 лв. 

Общия брой на посетителите от 2016 година до този момент е 12 597 човека, 

организирани в 1033 посещения на археологически обекти с водач от ТИЦ, а за 

информация ТИЦ е бил посетен от приблизително 18 000 човека. Най-предпочитания 

обект за посещение през периода остава култовият комплекс в м. Мишкова нива с 

изключение на 2018 година, когато повече организирани посещения са направени на 

връх Голямо Градище и гробницата на Бастет в неговото подножие.  

Богатото културно-историческо наследство на региона бе представяно ежегодно на 

най-престижния туристически форум у нас – международното изложение „Ваканция и 

СПА Експо“ в гр. София, което увеличи многократно разпространението на 

информационните материали, брошурите и множеството туристически пакети, 

изработени от екипа на Туристически център- Малко Търново. Изработени и подновени 

бяха множество указателни и информационни табели в населените места и на 

посещаеми туристически обекти. 

       

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО 

 

 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 за недвижимите имоти,  изготвяне на 

становища и заповеди за допускане 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 издадени 54 становища и заповеди за допускане на 

изготвяне на подробни устройствени планове за населените места в общината  и 

техните землища. Проведени са 50 заседания на Общински експертен съвет по 

устройство на територията, като на тях са приети 57 подробни устройствени планове.  

 Одобрените проекти и издадените въз основа на тях разрешения за строеж са 146 бр. 

Издадените разрешения за строеж са за изграждане на жилищни сгради, хотели, къщи 

за гости, търговски обекти, базови станции на мобилните оператори,реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищни блокове в 

к-с „Изток“, „Вишняев“, жилищен блок на ул. „Петко Напетов“ , сградите на Общинска 

администрация, РПУ, ОДЗ „Юрий Гагарин“, дневен център за възрастни хора с 



увреждания, Районна служба „Пожарна безопасност“, за ремонт и прилагане на мерки 

за енергийна ефективност на читалищата в гр. Малко Търново и с. Граматиково, 

основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, за реконструкция на улична мрежа в гр. 

Малко Търново, за реконструкция на водопроводните мрежи в с. Граматиково, с. 

Звездец, с. Младежко,  с. Визица и с. Евренозово,  ремонт и рехабилитация на местните 

общински пътища до с. Заберново и с. Бръшлян, строеж на детски и спортни площадки 

в гр. Малко Търново, с. Звездец и с. Граматиково, за основен ремонт, реставрация и 

адаптация на църквите в гр. Малко Търново, с. Бръшлян, с. Визица, с. Стоилово,  с. 

Звездец и с. Граматиково. 

 Заверени са 46 протокола за откриване на строителни площадки и даване на 

строителни линии и нива на строежите. 

 След изграждането им обектите подлежат на въвеждане в експлоатация. По този 

повод са издадени 52 удостоверения за въвеждане в експлоатация. 

 По заявления на граждани са изчертани 840 скици, които са им послужили за 

имуществени сделки, за визи за проектиране, за изготвяне на подробни устройствени 

планове.  

 Издадени са множество удостоверения за факти и обстоятелства за недвижимите 

имоти.  

 Отдела осъществяваше инвеститорски контрол по изграждането на тротоарите по ул. 

„Изгрев“, „Първи май“, ремонт на стълбището по ул. „Райна княгиня“, открит канал по 

ул. „Градище“ и „Княз Борис“, Благоустрояване и зона за отдих – градинката зад 

читалище „Просвета“, асфалтиране на улици и направа на тротоари по ул. „Родопи“, 

„Райна княгиня“, „Стара планина“, „Славянска“ и „Патриарх Евтимий“ в гр. Малко 

Търново; инвеститорски контрол се осъществява и на ремонта на общинска пътна 

мрежа и направата на асфалтокърпежи по населените места.  

За нарушение на Закона за устройство на територията са образувани 11 преписки за 

незаконно строителство на обекти.  

За спазване разпоредбите на Наредба № 1 за обществения ред в Община Малко 

Търново се изпращат предписания и уведомителни писма.  

 

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 Общински 

съвет, както и останалото законодателство, свързано с общинското имущество. През 

изминалия мандат отделът изготви и комплектова с необходимите документи всички 

докладни записки, касаещи общинската собственост, от името на кмета до общинския 

съвет и съответно изпълни взетите решения. Изготви стратегията за управление на 

общинската собственост и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост. 

 През отчетния период отдел “Общинска собственост” обновяваше регистрите на 

публичната и частната общинска собственост и изготвяше  актовете за общинска 

собственост. Съставени бяха 1170 акта за публична общинска собственост и 142 акта за 

частна общинска собственост. 

 През изминалия мандат бе повишен интереса към общинските земеделски имоти, за 

наемане от регистрирани земеделски производители и кандидатстване с тях пред фонд 

Земеделие. За периода се сключиха още 94 броя договори за наем на общински 

земеделски имоти с обща обработваема площ 8128 дка. Сключени бяха още 32 броя 

договори с производители на пчелен мед. 



 Във връзка с промяната на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и начина на предоставяне на пасищата всяка година на земеделските стопани, 

отглеждащи пасищни животни,  се предоставяха пасища според броя и вида на 

животните. Към момента са предоставени 6580 дка земеделски земи, отредени като 

пасища. 

 През изминалите години се урегулираха частни имоти по действащите планове на 

населените места, в резултат на което се закупиха 41 предаваеми общински места. 

Продадоха се 20 имота в гр. Малко Търново и в селата за построяване на жилищни 

сгради, както и 11 бр. жилища. 

 За периода се сключиха 25 броя договори наем на общински жилища, 5 броя за наем 

на павилиони от общинския покрит пазар и 11 бр за терени в регулация. 

 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. През изминалия период активно участва в 

дейностите, свързани със санирането на обществени и жилищни сгради. Оказвахме 

помощ на всички желаещи да създадат сдружения на собствениците, като лично 

присъствахме на учредителните събрания, съдействахме за комплектоване на 

документацията и подготвяхме договорите между общината и сдруженията за 

финансовата помощ. В отдела се води регистър на сдруженията, в който са вписани 27 

сдружения. 

 Във връзка с нуждите на църковното настоятелство в с. Визица, по решение на 

Общински съвет, се извърши дарение на земята, върху която е построена църквата. 

С решение на общински съвет се отстъпи право на строеж за изграждане на нова сграда 

за спешна помощ, предстои реализиране на проекта. 

Разширен беше гробищния парк на гр. Малко Търново по одобрен проект. 

Съборени бяха 7бр. сгради в гр. Малко Търново, опасни за живеещите в тях и грозящи 

на входа на града.  

Подписано беше споразумение с Агенцията по геодезия картография и кадастър за 

разкриване на работно място в общината, с което се облекчават жителите на общината 

и се спестяват две пътувания до гр. Бургас за скици. 

Отделът работи по осигуряване на дърва за отопление на всички общински сгради като 

се издирват земеделски имоти, подходящи за почистване от дървесина с цел отдаване 

под наем за земеделски нужди. 

 

КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ 

 

 През отчетния период работата в направленията култура, образование и спорт в 

община Малко Търново следваше заложените приоритети и стратегически цели в 

програмата за развитие на общината със стремеж да се задоволят духовните 

потребности на жителите на общината : 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

Съгласно нормативните изисквания на Министерството на образованието и науката СУ 

„Васил Левски“ е със статут на средищно и защитено училище. Допълнителните 

средства, които бяха предоставени от републиканския бюджет, гарантира финансовото 

обезпечаване на учебно-възпитателния процес в училището, равен достъп и качествено 

обучение на всички ученици в община Малко Търново. Прилага се системата на 

делегиран бюджет. Училището е обновено, ремонтиран покрив, нова спортна 



площадка. Създаден е Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст съгласно Решение №373/05.07.2017 г. на Министерски съвет за 

преодоляването на проблема с обхващането и преждевременното напускане от 

образователната система. 

Брой ученици в СУ „В. Левски: 

 Учебната 2015/2016 год.-12 паралелки с общ брой 219 ученика 

 Учебната 2016/2017 год.- 12 паралелки с общ брой 224 ученика  

 Учебната 2017/2018 год.- 12 паралелки с общ брой 233 ученика 

 Учебната 2019/2020 год.- 12 паралелки с общ брой 206 ученика 

През отчетния период СУ „Васил Левски“ работи по следните проекти:  

 Програма ПУДОС „Зелена Класна стая“ 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 

умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда 

„Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки „ 5-6 клас 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда „Подобряване на условията за 

експериментална работа по природни науки „ 7-8 клас 

 НП “ ИТК в системата на предучилищно и училищно образование „ Изграждане WI-

FIмрежа“ 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда- осигуряване на ученически 

шкафчета 

 Проект „Подкрепа за успех“ 

 НП „Иновации в действие“ 

  Програмите „Училищен плод „ и „Училищно мляко“ 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЮРИЙ ГАГАРИН“, МАЛКО ТЪРНОВО 

Детска градина „ Юрий Гагарин“ е единственото детско заведение на територията на 

гр. Малко Търново. Капацитетът на детското заведение е 150 деца. Разполага с места за 

6 групи. В детското заведение броя на заетите лица е 9, от които 4 е броят на 

педагогическите специалисти и 5 са непедагогически персонал. През отчетният период 

броя на обхванатите деца е бил както следва: 

 Учебната 2015/2016 год.-3 групи с общ брой 67 деца, от които една яслена група и 

две градински. 

Броят на децата в градинските групи : 51 деца /на възраст от 3 до 7 год./ 

Броят на децата в яслена група -16 /на възраст от 1год и 6 месеца до 3 год./ 

 Учебната 2016/2017 год. - 3 групи с общ брой деца 61 -2 градински и 1 яслена с брой 

деца както следва: 

Брой деца в градински групи: 46 деца 

Брой деца в яслена група:15 деца 

 Учебната 2017/2018 год.- 2 градински групи с общ брой деца 51. Яслената група е 

временно закрита, поради две причини: Намалелия брой на децата, които са за яслена 

група и липсата на медицински специалисти- медицински сестри, които да бъдат 

назначени към яслена група. 

През отчетния период политиката на Община Малко Търново бе да се запази яслената 

група и в началото на всяка учебна година на заседание на Общински съвет се 

гласуваше решение за съществуване на маломерна яслена група. 

 Учебната 2018/2019 год. - 2 градински групи с общ брой на децата 49 деца. 

 Учебната 2019/2020 год. - 2 градински групи с общ брой на децата 47 деца. 



За този период се наблюдава тенденция за спад на броя на децата, посещаващи 

детското заведение.Причините за това са: ниска раждаемост, преместване на 

семействата в други населени места и заминаване за чужбина. 

През отчетния период родителите на децата, приети в детската градина, заплащаха 

минимален размер на такса. Размерът на таксите не е променен. Има и редица 

облекчения за самотни родители, за родители с три и повече деца, за родители, чиито 

две деца посещават детска градина и др. 

Реализирани проекти в ДГ „ Юрий Гагарин“ : 

Оперативна програма „ Региони в растеж“ проект: „Реконструиране,модернизиране и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „ Юрий Гагарин“ 

Чрез този проект бе направено саниране на сградата, подменена дограмата, парната 

инсталация-радиатори, котел, поставени бяха слънчеви колектор. 

Детска градина „ Юрий Гагарин“ бе включена и във Българо-Швейцарска програма за 

социално включване на роме и други уязвими групи по Програма ЗОВ- Здраве и 

образование за всички. 

През трите години педагозите от детската градина повишиха своята компетентност за 

работа с деца от уязвими групи.  

Със средства от програмата бяха закупени нови легла за децата, ново обзавеждане за 

занималните- масички, секции, дидактични шкафове, столчета и нови гардероби. 

Беше закупено ново оборудване за физкултурния салон:гимнастически тояжки за 

утринна гимнастика, постелки за гимнастика, полуобръчи за провиране , модули за 

общи седящи занимания ,кошове за баскетбол и др. 

По тази програмата бяха отпуснати средства, с които в детската градина бяха 

отремонтирани са разливочните помещения на помощник-възпитателите и санитарните 

помещения за децата. 

Закупено бе ново кухненско обзавеждане, подменени бяха някои врати и са изградени 

нови детски тоалетни. 

От последните три години децата от детското заведение са включени в програмите „ 

Училищен плод „ и „Училищно мляко“ 

Детската градина разполага с Интерактивна дъска, получена по програма от 

Министерството на образованието. 

От 2018 година ДГ“Юрий Гагарин“ е със статут на защитени детска градина. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК“ 

Капацитетът на градината е 25 деца.Разполага с места за 1 група. В детското заведение 

броя на заетите лица е 5, от които 2 е броят на педагогическите специалисти и 3 са 

непедагогически персонал.През отчетният период броя на обхванатите деца  е бил 

както следва: 

 Учебната 2015/2016 год.-1 група с общ брой 22 деца 

 Учебната 2016/2017 год.-1 група с общ брой 23 деца 

 Учебната 2017/2018 год.- 1 група с общ брой 23 деца 

 Учебната 2019/2020 год.- 1 група с общ брой 23 деца 

ДГ“Ален мак“ работи по проект"Интегриран проект за социално включване на ромите 

и други уязвими групи" по програма ЗОВ /здравеопазване и образование за всеки/. По 

този проект сградата е възобновена и модернизирана. Състоянието до момента на 

сградата е отлично. От тази година децата от детската градина са включени в 

програмите „ Училищен плод „ и „Училищно мляко“. 

От 2018 година ДГ“Ален мак“ е със статут на защитени детска градина. 

 

 



2. КУЛТУРА 

 

През четирите години работихме по утвърдени културни програми, които се изпълниха 

успешно. Всяка година програмите се актуализираха и се прибавяха нови акценти при 

реализирането на традиционните местни, регионални културни прояви. 

 

НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ЧЕСТВАНИЯ 

 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ 

 НАЦИОНАЛЕН ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН СЪБОР В М. ПЕТРОВА НИВА 

  Ежегодно през месец август Община Малко Търново провежда Национален 

възпоменателен събор в историческата местност Петрова нива. Тържествата в м. 

Петрова нива, израз на националната ни признателност към героизма и саможертвата 

на въстаналите българи от Македония и Тракия са посветени на Илинденско-

Преображенското въстание.Организатори са Община Малко Търново, Съюз на 

тракийските дружества в България и Регионален съвет на тракийските дружества –

Бургас. Съборът е под патронажа на Президента на Република България и през 

последните три години господин Румен Радев участва в националния възпоменателен 

събор. Всяка година програмата за честванията се допълва и разнообразява.  

 

 ГОДИШНИНА ОТ ПОСРЕЩАНЕТО НА РУСКИТЕ ОСВОБОДИТЕЛИ В 

МАЛКО ТЪРНОВО 

 ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МАЛКО ТЪРНОВО И 

СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО 

ИЗГРАЖДАНЕ ПАМЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ – МАЙОР АЛЕКСИ ПОПОВ 

 

  През 2018 година община Малко Търново построи с финансовата подкрепа на 

Министерството на отбраната и дарители Любомир Ламбов и Русомир Калоянчев 

паметник на генерал- майор Алекси Попов. На 25 октомври се извърши тържествено 

откриване. Скулптор – Огнян Петков.   

 

ЛЕТНИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ НА ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО 

 

От 2017 година Летните културни празници се редуцираха и са с продължителност 3 

дни. И през четирите години  програмата за празниците беше богата на събития и 

създаваше различна атмосфера.  

 

ФЕСТИВАЛИ, СЪБОРИ И КОНКУРСИ 

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „СТРАНДЖА ПЕЕ“ 

 

  През 2015 година се проведе 6-ти национален фолклорен събор „Странджа пее“ в 

село Граматиково. Съборът, посветен на странджанската народна песен, е заел трайно 

място в духовната съкровищница на страната ни и допринася за откриване и 

утвърждаване на даровити изпълнители на странджанската народна песен. 

 

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ХОРО В СТРАНДЖА“ 

 

  През 2016 година се постави началото на Национален фолклорен фестивал „Хоро в 

Странджа“, организиран в партньорство с НЧ “Просвета 1914“ и фолклорен клуб 

„Настроение“ гр. Малко Търново. Фестивалът дава възможност за представяне и 



запознаване с красотата и богатството на българските народни танци и творческата 

изява на всички участници. През 2019 година проведохме четвърти фестивал. 

 

ФЕСТИВАЛ НА ЗАНАЯТИТЕ „ПО МАЛКОТЪРНОВСКИ – ОТ ИЗВОРА НА 

СТРАНДЖА“ 

 

Организиран от НЧ“Просвета 1914“ в партньорство с община Малко Търново. 

Представя занаятите, традициите и кухнята на странджанци. 

 

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА МАНОЛ 

МИХАЙЛОВ“ 

 

 По време на националното възпоменателно тържество на Петрова нива вече три 

години провеждаме националния фолклорен конкурс „С песните на Манол Михайлов“.  

Конкурсът даде възможност за изява на индивидуални изпълнители и фолклорни 

колективи от страната, които изпълняват песни от репертоара на Манол Михайлов. 

Всяка година участват около 50 фолклорни състави и индивидуални изпълнители от 

цялата страна.  

 

ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ 

 

Подпомагаме съхраняването  и предаването на  традициите и обичаите в Странджа. 

Всяка година се провежда: 

 

 БОГОЯВЛЕНИЕ (ЙОРДАНОВДЕН) 

 

Празнична литургия, Велик богоявленски водосвет и хвърляне на Светия кръст във 

вода.През 2019 година поставихме началото на нова инициатива - Мъжко хоро във 

водите на водопад Докузак.  

 

 ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ – БАБИНДЕН 
 

Ритуал, който се организира в Малко Търново, Граматиково и Звездец 

 

 ТРИФОН ЗАРЕЗАН 

 

През 2016 година съвместно с НЧ“Просвета 1914“ се постави началото на честването 

на Трифон Зарезан в Малко Търново, а НЧ“ Просвета 1927“ го организира в село 

Граматиково. 

 

 СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ - КУКЕРОВДЕН И ОБРEДА ПАЛИКОШ 

 

Обряд с карнавален характер за плодородие и здраве,организиран в Малко Търново, 

Граматиково, Стоилово, Бръшлян. 

 

 ЛАЗАРОВДЕН 

 

Пресъздаване на обичая Лазаруване в Малко Търново, Граматиково и Звездец.  

 

 



 ЦВЕТНИЦА  

 

Младежки пролетни игри Филек 

 

 ВЕЛИКДЕН  

Великденски люлки - въртиколници в центъра на град Малко Търново и селата 

Граматиково и Звездец 

 

 ГОЛЯМАТА АЯЗМА /ВЛАХОВ ДОЛ/ 

Нестинарско шествие 

 

 ИЛИНДЕН И НЕСТИНАРСКИ ОБРЯД С. СТОИЛОВО 

 КОЛЕДУВАНЕ 

 

ЕНЬОВДЕН 

През 2016 година започнахме да организираме празника на лечебните билки в село 

Стоилово съвместно с НЧ “Просевта1914“ и кметството на село Стоилово. За трите 

години празникът доби популярност и вече се включват все повече посетители от 

различни краища на България. Еньовден се организира и от читалищата в селата 

Граматиково и Звездец. 

 

 ПЪРВИ СЪБОР НА ПЧЕЛАРИТЕ В СТРАНДЖА 

По време на 27-те летни културни празници на град Малко Търново се организира 

първи събор на пчеларите в Странджа. Съборът се организира от Община Малко 

Търново съвместно с Областна Дирекция Земеделие Бургас и „Пчеларска ферма 

Странджа“ село Индже войвода. Участваха много пчелари от Странджа, любители на 

странджанския мед и пчелни продукти както и жители и гости на града. Надяваме се, че 

този Събор ще се превърне в традиционен и ще даде възможност на пчеларите от 

Странджа да обменят информация и да прилагат модерно пчеларство. 

 

КУЛТУРНИЯТ ЖИВОТ НА ОБЩИНАТА СЕ ОБОГАТИ ЧРЕЗ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И НА ДРУГИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ 

 

 Експониране на изложби в изложбена зала „Георги Зайков“ 

Изложба от международен пленер по живопис „Странджанска палитра“ посветена на 

седмицата на гората на тема „Странджа и нейната природа” 

Изложба от международен пленер по живопис „Странджанска палитра“, посветена на 

археологическите паметници в Странджа 

Изложба живопис „Цветница“ 

Изложба „Дигитална Странджа и не съвсем“ 

Изложба „Граници: Фотография от Американския Югозапад“ 

Изложба „ От палитрите на странджанци“ 

 Театрална постановка „Не всеки крадец е мошеник“ 

 Театрална постановка „Анна Бижуто“ 

 Концерт на фолклорен ансамбъл „Приморско“ 

 Културното многообразие на Европа 

 Концерт на Плевенската филхармония с Иво Папазов 

 Изложби от архивни снимки на Малко Търново 

 

 



ТРАДИЦИОННО СЕ ОРГАНИЗИРАТ И ПРОВЕЖДАТ: 

 Ден на будителите 

  Ден на самодееца – самодейците от община Малко Търново заедно отбелязват 

празника.  

 Великденската работилница „Писани яйца“ участват децата на Малко Търново и 

децата от детската градина в село Звездец 

 Мартенско тържество за децата от детските градини и училището 

 Часът на Земята 

 Ден на детето 

 Коледно новогодишни празници- изложби, арт работилници, конкурси, кулинарни 

изложби 

 

ПОЗНАВАТЕЛНА ИГРА „АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“ 

  По повод 3-ти март Националния празник на България организирахме и проведохме 

познавателната игра. През 2017 година се осъществи с децата от ДГ“Юрий Гагарин“, а 

през 2018 година с възрастни. Идеята е тази игра да стане традиционна в културната 

програма на община Малко Търново. 

 

ОБЩИНСКО МЕСТНО РАДИО 

  В предаванията се отразяваха исторически събития и дати от национален и 

регионален характер, както и по- важните събития от обществено- икономическия и 

културен живот на общината. Тематичните предавания се отразяват в следните 

рубрики:  

„Общинска информация“, „Паметни дати“, „Бележити годишнини“, „От златния фонд 

на местното радио“, „Фолклорът на Странджа“, „Местни празници и традиции“, 

„Народен календар“, „За вашето здраве“ и други. 

 

ВЕСТНИК „СТРАНДЖА“ 

През отчетния период вестник „Странджа” продължи да бъде авторитетен печатен 

орган на Общината, една пожелана трибуна за популяризиране дейностите, свързани с 

нейното развитие, както и за обективно отразяване живота на нейните жители. 

 

ЧИТАЛИЩА 

 В общината работят 3 читалища – в Малко Търново, Граматиково и Звездец. Те са 

важни за развитието на местните общности и селищата. Работят активно за съхраняване 

и предаване на традициите и обичаите. Голям брой са организираните читалищни 

събития за местната общност. Към читалищата в Малко Търново и Звездец 

продължават дейността си певческите фолклорни групи. Възстанови се и фолклорната 

група в село Граматиково. Фолклорен състав „Филек“ към НЧ“Просвета 1914“ и 

фолклорен състав „Магда Пушкарова“ към Пенсионерски клуб „Преображение“ 

участваха във фестивали и конкурси и печелиха престижни награди. За голямо 

съжаление състав за стари градски песни „Старата липа“ към НЧ “Просвета 1914“от 

2017 година се разпадна.  

През 2017 година тържествено бе отпразнуван 90-годишният юбилей на НЧ “Просвета 

1927“ село Граматиково.  

НЧ“Просвета 1914“ Малко Търново реализира трансграничен проект „Странджа/ 

Йълдъз – планината на фестивалите“. По Програма ИНТЕРРЕГ България – Турция, 

проект „Странджа/ Йълдъз – планината на фестивалите“, в партньорство с отдел 

„Туризъм“ на Община Къркларели. Цел: Увеличаване на трансграничния потенциал, 

чрез проучване на региона и разработване на съвместни дестинации. Дейности: 



проучване на местните събори и фестивали и публикуването им; обучения на 

туроператори; провеждане на фестивали в Малко Търново и Къркларели.  

В много от проявите организирани от нас се включваха и танцьорите от Фолклорен 

клуб „Настроение“.  

 

3.СПОРТ 

 

  През отчетния период много слабо се развиваше спортната дейност. В годините 2016 

и 2017 година съществуваше футболния отбор към общината, но през следващите 

години, поради слаб интерес за участие в отбора от местните младежи и мъже, той се 

разпадна. Периодично се провеждаха спортни състезания с учениците и децата от 

детските градини.  

 През 2018 година на Градски стадион в град Малко Търново бяха проведени народни 

борби и бенефис на малкотърновеца Любомир Ламбов – световен вицешампион по 

борба за ветерани.Събитието се организира в рамките на Летните културни празници 

на града и се осъществи с подкрепата на Община Малко Търново. 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ФОЛ“  

 

I. ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Събирателска                     
Подарени етнографски материали на музея – 15 броя 

 Подарени книги за музея –  46 бр.  

2.  Фондова  

      Извършена е  частична инвентаризация на фондовете.  

3.  Експозиционна 

 ИММТ получи дарение – колекция „Картографският образ на Странджанския край 

през вековете“ -  5 карти, изложени в експозиция на открито в  м. Петрова нива 

допълващи експозицията за Илинденско –Преображенското въстание. 

4. Научно-изследователска 

 -  Съгласно Меморандум между Община Малко Търново и Община Приморско 

подписан на 29.03.2018 г., за сътрудничество в областта на проучването и 

представянето на културно-историческото наследство,  се сключи  договор за следното: 

да се  извърши деструктивно археологическо проучване с георадар на обекти „Антична 

гробница в м. Мишкова нива“, „Римска вила“ и „Антична крепост на връх Голямо 

градище“, датирани през ІІ – ІІІ в., находящи се на територията на община Малко 

Търново. 

 Резултатите от извършеното с последен модел георадар марка „MALA“, собственост 

на ИМ - Приморско проучване на обект „Мишкова нива“ са повече от интересни. В 

хода на проучването се установи наличие на структури, които се намират на няколко 

метра дълбочина в границите на гробницата и нейната периферия. Според 

разположението на откритите структури в дълбочина, вероятно става въпрос за по - 

ранно съоръжение от Бронзовата епоха - ІІ хил. пр. Хр., следи от която откриват 

археолозите още при проучването на обекта. Заличаването на култово място от 

предходни обитатели е практика, която цели заличаването на предишните и 

увековечаването на последните.  

Откритие от такъв ранг би било доказателство, че обитателите и първите хора 

разработвали медните рудниците не са римляните, а местно тракийско население, което 

е обитавало земите на днешна Странджа планина. Посредством такъв тип проучвания и 

възстановяване на археологически обекти за посетители, община Малко Търново цели 



да постигне развитие в сферата на културния туризъм и привлече повече инвестиции в 

региона. 

 

Стажантска практика 

В ежегодни студентски практики към сключен договор между Исторически музей “ 

Проф.д-р Александър Фол“ Малко Търново и  УНИБИТ /Университет по 

библиотекознание и информационни технологии/, гр. София се извършват практики   

предназначена за студенти. 

По време на практиките студентите имат свои конкретни задачи. Извършва  се 

изследователска работа в селища на Община Малко Търново – Стоилово, Бръшлян, 

Звездец, Бяла вода ,Калово, Евренозово, Заберново, Визица, Граматиково, Сливарово,  

която включва: етнографско проучване по предварително изготвени анкети с въпроси, 

събиране на семеен снимков и друг архив, документиране на съвременното състояние 

на културно-историческото наследство в селата и техните землища. Всеки един от 

студентите подготвя доклад свързана с работата по време на практиката.Докладите 

влизат в научния архив на музея и се използват за работа с ученици в образователни 

програми на музея. 

 

Теренни обходи 

В рамките на различните програми на музея и извън тях бяха извършени и 

документирани теренни обходи на археологически обекти на територията на община 

Малко Търново, основно в землищата на селата Стоилово, Заберново, Звездец, Калово, 

Визица, Граматиково. 

 

5. Научно-популяризаторска и културно-информационна 

- Участие с доклади на ежегодни конференции на Сдружение „ Черноморска 

Странджа“ 

- Дадени интервюта и отпечатани  статии в периодичния печат, 10 на брой. 

- Участия в радиопредавания на национални и регионални радия –  20 на брой. 

- Дадени материали за в. „Странджа“, 30 на брой. 

- Изнесени беседи в музея , пред гражданите, пред ученици и студенти, 204 на брой. 

- Участие в  радиопредавания с беседи към местно радио, 70 на брой. 

- Дадени справки и консултации във връзка с археологията, етнографията, историята и 

туристическия потенциал на района, 20 на брой.  

- Музеят участва в Ден на отворените врати по време на Международния ден на 

музеите и Европейските дни на наследството, както и в дните на други събития и 

празници, свързани с местната история 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 1.  Провеждане на образователна програма  

„ Църкви – паметници на културата – уникална част от историческото наследство 

на Странджа планина“ , подготовка  и реализация на временна изложба на тема 

„Църквите на Странджа“ към Министерство на културата договор № РД 11-06-

133/25.07.2016 г. 

Образователната програма цели да обучава и запознае 20 деца в неравностойно 

положение /от социално слаби ромски и български семейства/ , ученици от СУ Васил 

Левски“ гр. Малко Търново, в православните традиции и храмовете – паметници на 

културата на територията на Странджа планина и характерните църковни празници. 



Образователната програма има два етапа. Първият е свързан с пътуване до всички 

населени места, където са църквите – паметници на културата в 7 отделни дни, без 

пренощуване. Повечето от децата не познават географията на планината и никога не са 

посещавали селата, поради социални причини.  Те имаха възможност да ги посетят, да 

слушат разкази за тяхното построяване от местното население, имаха пряк контакт с 

най-възрастните членове на общността и си водиха записки за чутото и видяното, 

записаха местен фолклор, легенди и предания свързани със светците и панагирите в 

тяхна чест. Научиха за историята на всяко село,  за специфичните исторически процеси 

на селищата в Странджа, особено след обезлюдяването и след Илинденско-

Преображенското въстание. Бе засегната особено актуалната тема за бежанците, защото 

повечето селища в планината са заселени с бежанци след Балканските войни. 

Учениците  посетиха и други паметници в селищата, които обогатиха познанията им в 

областта на културно-историческото наследство, което пази тяхната родна планина.  

Втория етап е  разпределен в 15 занятия от по час и половина.  В резултат на техните 

посещения и лекции на място, децата  подготвиха текстове с помощта на 

ръководителите на програмата, както и собствен снимков материал, за направата на 

табла за временна изложба в музея, която представи храмовете в Странджа, като 

уникално културно-историческо наследство, включени са текстове за най-тачените 

светци, легенди и предания и лични впечатления от срещите с местните хора, които  

бяха техни информатори. 

 2. Участие в проект „ Комплексни и иновативни методи за диагностика и 

изследване на материалното и нематериалното културно наследство на Централна 

и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“,  финансиран 

от Фонд „ Научни изследвания“ при Министерство на образованието и ауката ( договор 

№ ДН-10/16 от 21.12.2016 г. ), с базова организация СУ „ Св. Климент Охридски“. 

В рамките на проекта е проучено и документирано състоянието на редица регистрирани 

паметници на културата от национално и местно значение, включително църкви, 

старинни къщи, археологически обекти, паметници и други. Изследвани са и 

ритуалните практики на българските нестинари, като паралелно с това бяха посетени и 

няколко нестинарски общности в Северна Гърция, където обичаят продължава да се 

практикува от потомците на странджанските гърци. 

 3. Участие в  проект „Иновативен модел за изследване и социализация на 

странджанското книжовно-документално културно наследство“, ДН05/5 от 

14.12.2016 г. към ФНИ. 

Основната цел на проект „Иновативен модел за изследване и социализация на 

странджанското книжовно-документално културно наследство“, ДН05/5 от 14.12.2016 

г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“, е чрез системно и целенасочено 

проучване, идентифициране и изследване на важните книжовни паметници в района на 

община Малко Търново да се създаде и апробира иновативен модел за изследване на 

българското книжовно-документално наследство, посредством който ще се създадат 

условия за документиране, опазване, съхранение, достъп и популяризиране на богатото 

книжовно и културно-историческо наследство на Странджанския регион. 

Насочеността на изследванията по проекта е съобразена от една страна със 

специфичните обществени, културни и исторически събития и процеси, а от друга – с 

представителите на смесени етнически и религиозни общности. Реализацията на 

настоящото изследване ще бъде от полза не само за научната общност, но и за местното 

население, тъй като резултатите от него ще създадат условия за акумулирането на нови 

знания и на нов модел за научна комуникация. 

В рамките на първия етап на проекта бяха публикувани и четири броя книжни тела: 

факсимилно издание на сборник (на български и на английски език), съдържащ 



османотурски документи, издирени в района на община Малко Търново; „Горовци. По 

стъпките на един обикновен род в Странджа“ и „Петър Горов – спомени от 

въстанието“. 

 4.  На 04.10.2016 г. подаване на искане за финансиране на Исторически музей „ 

Проф.д-р Александър Фол“ към Министерство на Финансите и Министерство на 

Културата . Същото е подавано и през 2017 и 2018 г. 

  На 28.02.2019 г. решение на Общински съвет Малко Търново за даване на съгласие  

за мотивирано предложение / искане / до Министерство на финансите и Министерство 

на културата Исторически музей „ Проф. д-р Александър Фол „ Малко Търново да бъде 

финансиран чрез държавния бюджет като делегирана от държавата дейност. 

 5. Подготовка и участие в Национален възпоменателен събор на историческата 

местност „Петрова нива” по повод избухването от Илинденско-Преображенското 

въстание. Организиране на Научни конференции свързани с  „ Илинденско-

Преображенското въстание“. 

 6. Участие в празниците на гр. Малко Търново – музеят работеше с удължено 

работно време. 

 7. Реставрация на олтарни икони част от експозиция „ Странджанска иконописна 

школа“ в ИММТ – 7 на брой. Това направи експозицията още по привлекателна и 

въздействаща. 

 8. Реставрация на икони на параклис  „Св. Богородица“ в местност „Черногорово“ и 

репродукция на иконите – 2 на брой. 

Брой на посетители в Исторически музей „ Проф. д-р Александър Фол „ Малко 

Търново за периода 2016 – 2019 година 

 

Посетители 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Българи 2781 2468 1838 2112 

Чужденци 501 807 913 116 

Ученици 1315 1730 1409 1153 

Студенти 194 159 117 139 

Пенсионери 654 751 794 893 

Посетители 

Петрова нива 

1700 2300 2000 2500 

Беседи 59 68 37 43 

ОБЩО 

 

7145 8215 7071 6913 

 


