
 
 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 
ГОДИНИ НА СЪЗИДАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ 

2000 Г. – 2007 Г. 
 

2000 г. 
 

Микропроект 1305 „Център за климатично лечение”  
Микропроект 1306 „Хоспис за възрастни хора”  

     Стойност: 145775 лв. 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Фонд за регионални 
инициативи към Министерство на труда и социалната политика 
Извършени са строително – ремонтни дейности на два от етажите на Общинска 
болница „Иван Башев” – гр.Малко Търново. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ремонт на сградата на УПК – гр. Малко Търново 

     Стойност: 39 000 лв. 
Извършени ремонтни дейности на производствените помещения от „Планинар” 
ЕООД, разкрити 40 работни места. 
 
 
 
Ремонт на гробищен парк – ограждане, водопроводна мрежа и 
благоустрояване. 

     Изкърпване на основните улици на гр. Малко Търново. 
     Възстановяване пътя до хижа в м. Пряслопа. 
     Изграждане паркинг до съда . 
     Обща стойност: 50 000 лева 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Възстановяване на общинска база в м. Ковач 

     Стойност: над 40 000 лв. 
Изграден етнографски туристически комплекс, предлагащ богати възможности за 
пешеходни преходи за отдих и развлечения.  
 



 
 
 
 
Изкърпване и ремонт на пътища:  
   - разклон Бръшлян - с. Бръшлян 

- с. Евренозово - с. Звездец 
       - с.Евренозово - с. Близнак  

Стойност: 51 300 лв. 
 
 
 
 
 
Разкрито столово хранене в СОУ „Васил Левски” на символични цени – към 
момента Общината продължава да издържа ученическия стол. 

 
 

2001 г. 
 
Микропроект № 5239 „Общински покрит пазар – гр. Малко Търново”  
Стойност: 383 406 лв. 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Фонда за регионални 
инициативи. /Съвместен проект на Министерството на труда и социалната политика 
и програма на ООН за развитие/. 
Благоустрои се една от централните части на гр. Малко Търново. От пустеещо 
място и сметище се превърна в средище за търговска дейност на местните 
предприемачи. 
Пазарът е една добра база за развитие на бъдещи търговски отношения със съседния 
граничен град Къркларели, Р.Турция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изграждане на мост над река Младежка 

    Стойност: 1 100 000 лв. 
     Проектът е изпълнен от Изпълнителна Агенция пътища. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Изграждане на обходен път за ГКПП Малко Търново   
І-ви етап – ІІ-98 обходен път на гр. Малко Търново с дължина на    участъка 2 732 м. 

     Стойност: 2 500 000 лв.     
Изпълнението на проекта започна през 2001 г., като Община Малко         Търново 
оказа необходимото съдействие на Областна управа Бургас при завършване на 
отчуждителното производство на земите, без което проектът можеше да не бъде 
стартиран и до днес. 

 
 
 

Укрепване на свлачище с. Младежко 
Стойност: 70 000 лв. 
Изградено укрепително съоръжение на свлачище по път ІІ – 98026         с. 
Младежко, на километър 6+100.  
Укрепването бе извършено на два етапа и завършено през 2003 г. 
 
 
 
Ремонт на пътищата с. Калово, с. Заберново, с. Младежко, с. Бяла вода и с. 
Звездец. 
Стойност: общо 138 600  лв.  
 
 
 

Финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия 
аварии и катастрофи към Министерски съвет: 
 

 
Реконструкция на част от дерето в с. Младежко и част от р. Младежка 
Проектът е реализиран на два етапа: Първи 2001 г. на стойност:   223 080 лв.  
Извършена е корекция на дерето и изградени  защитна стена по левия бряг на реката 
и брод. 

     Втори етап през 2003 г. на стойност 303 080 лв. 
Извършена е корекция на дерето, изградено е примостващо съоръжение и изграден 
участък в крива. 
 
 
 
 
 
Създаване Дирекция „Общински гори”  
Възстановена е собствеността  на 88 000 дка общински гори. Разкрити са 6 
постоянни и над 30 временни работни   места.  
Основна задача на Дирекцията е да стопанисва общинските гори и задоволява 
нуждите на местното население, както и на всички общински мероприятия с дърва 
за огрев на цени, съобразени с възможностите на хората. 
Сега в Дирекцията работят 33 служители. 
 
  

 
 

 2002г. 
 



 
 Изграждане на общински бизнес инкубатор 
Стойност: 171 400 евро  
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Програма ФАР – Проект за 
заетост в районите със стоманобивна и минна промишленост. 
Извършени са ремонтни работи на почти порутена сграда в центъра на града /бивша 
градска баня/. Разкрити са 25 работни места за шест месеца, като работниците 
преминаха през курс на обучение и получиха строителна квалификация. 
Построеният и оборудван със съвременна техника Бизнес инкубатор през 2003 г. 
благодарение усилията на Община Малко Търново започна да работи, като Бизнес 
център/Бизнес инкубатор по Проект JOBS „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” към 
Министерството на труда и социалната политика и подкрепян от Програмата на 
ООН за развитие. 
Разкрити са 4 постоянни работни места. 
В своята дейност Бизнес центърът подпомага малкия и средния бизнес в региона, 
чрез предлагане на лизингова схема, обучения, консултации и информация. 
 
 
Обновяване на градски стадион – гр. Малко Търново 

     Стойност: 210 010 евро 
Проектът е спечелен от Спортен клуб по борба „Странджа – Малко Търново” пред 
Програма ФАР – Проект за заетост в районите със стоманобивна и минна 
промишленост. 
Извършени са ремонтни работи на сградата на стадиона: подмяна на ВиК и ел. 
инсталации, изграждане на нови тренировъчни стаи, съблекални, санитарни възли и 
бани, подмяна на покривна част, зрителна площадка и други. Обновени са терена, 
пистата, възстановени скамейки, изградена метална ограда, а по нейното 
протежение засадени декоративни храсти.  
Обновеният стадион създава условия за подобряване на спортната  дейност на 
града. 
Разкрити 6 постоянни работни места. 
 
 

 
Създаване на екипи за реставриране на културни и архитектурни паметници 

     Стойност: 17 000 евро 
Проектът е спечелен от Дружество на художниците – Бургас в партньорство с 
Община Малко Търново пред Програма ФАР – Проект за заетост в районите със 
стоманобивна и минна промишленост. 
Двадесет работника се обучиха и получиха сертификат за професионална 
квалификация по реставрация на архитектурни и културни паметници. 
Реставрирана е Попикономовата къща и сградата на бившата детска градина. 
 

 
 

Защита на околната среда, силно нарушена от минно добивната дейност, 
възстановяване на растителността върху деградирали терени 

     Стойност: 98 000 евро 
Проектът е спечелен от Сдружение с нестопанска цел „Зеленика” в партньорство с 
Община Малко Търново пред Програма ФАР – Проект за заетост в районите със 
стоманобивна и минна промишленост. 
Възстановена е растителността върху площ 340 дка от деградирали и ерозирали 
терени около град Малко Търново. 



Създаден е зелен пояс от дъбови култури, които ще подобрят екологичната среда на 
района. 
 
 
Канализация село Бръшлян 

     Стойност: 82 000 евро 
Проектът е спечелен от „Компанита” ЕООД гр. Бургас в партньорство с Община 
Малко Търново и Сдружение за опазване и съхранение на културно – 
историческото наследство в село Бръшлян пред Програма ФАР – Проект за заетост 
в районите със стоманобивна и минна промишленост. 
В него участваха двадесет работника, които преминаха през курс на обучение, 
получиха стипендия и строителна квалификация. 
В село Бръшлян е изградена частична канализационна мрежа, която подобри 
условията за развитието на селски и екотуризъм. 
 
 
 
 
Ремонт на път ІV – 98033 и ІІІ – 98 с. Стоилово 
Стойност: 37 500 лв. 
 
 
Финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия 
аварии и катастрофи към Министерски съвет: 
 
 
 
 
Корекция на коритото на река Малкотърновска кв. 93-94 к/с „Вишняев” и 
участъка до автогара. 

     Стойност 262 780 лв.  
Извършена е корекция на дерето и дъното. Изградено е премостващо съоръжение. 
 
 
 
 
Възстановяване на мостови съоръжения  

     Стойност: 201 882 лв. 
 В м. Доброво е възстановен плочогредов водосток /малък мост/ на километър 
3+102 и тръбен водосток на километър 3+193., 
Извършен е и основен ремонт на пътя за м. Църногорово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2003 г. 
 
 
 
Благоустрояване на градски площад 

     Стойност: 250 000лв. 
Проектът е спечелен и съфинансиран с 50% участие на Община Малко Търново 
пред Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната 
политика и Организацията на ОН за развитие. 
Извършени са благоустроителни дейности на  площад „Преображение” включващи 
подмяна на настилка, изграждане на фонтан, парково осветление и озеленяване.          
 
 
 
 
Начало на строителството на тир – хале ГКПП Малко Търново 

     Стойност: 750 000 паунда 
Проектът е спечелен от Министерството на финансите пред Британското посолство 
и осъществен с помощта на Община Малко Търново. 
Реализацията му приключи през 2005 г. и способства за повишаване качеството на 
обслужване на товарния тир трафик ГККП Малко Търново.                                             
 
 
 
 
 
 
Водоснабдяване на с. Евренозово  

     Отстрани се проблема с почасовия режим на водата в селото, повиши се 
инвеститорския интерес и създадоха условия за развитието на туризма в селото. 
     Стойност: 114 530 лв.  

 
Създаване на Дирекция БКС 
От 09.01.2004 г. „Странджа строй” ЕООД с решение на Бургаски окръжен съд бе 
обявена в ликвидация. След тази дата Община Малко Търново покри задълженията 
на фирмата в размер на 110 733 лв. През същата година бе прекратена ликвидацията 
на фирмата и бе създадена нова структура Дирекция БКС. По настоящем в нея 
работят 49 служители.  
 
 
 
 

           
 
 
Създаване на общинска туристическа фирма „Странджа тур”  
 
 
 
 
Изграждане на Интернет център 
В рамките на Проект ”Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата” 
Стойност: 25 000 лв. 



 Финансиран от Министерство на културата на Р.България, Програма „Матра” на 
Правителството на Холандия, Американската агенция за международно развитие, 
програма на ООН за развитие и Община Малко Търново 
Извършени бяха ремонтни дейности на зала в Читалище „Просвета”, оборудвана с 
пет броя компютри, софтуерни програми и интернет достъп в услуга на гражданите.  
 
 
 
 
 Обновителни дейности в Историческата местност Петрова нива 
 Във връзка с честванията на 100 - годишнината от Илинденско – 
Преображенското въстание, бяха извършени следните дейности за благоустрояване 
и обновяване на местността: 
     - реконструкция на пътя с. Звездец – м. Петрова нива  
 - водоснабдяване  
     - електроснабдяване  
     - вертикална планировка  
 - изграждане на храм-костница „Св. Петка”  
 - нова музейна експозиция  
   Обща стойност: 550 000 лв. 
 
 
Финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия 
аварии и катастрофи към Министерски съвет: 
 

 
Ремонт на православен храм „Успение Богородично” 
Стойност: 165 000 лв. 
Ремонтът включи следните строителни дейности: препокриване на храма, външно 
боядисване, облицовка с камък и вътрешно обновление.  
Извършените спешни аварийни дейности елиминираха опасността от срутване на 
таванската част на храма и застрашаваща живота на посетителите в него.    
 
 
 
 
Възстановяване на улици в гр. Малко Търново:  „Г. Кондолов”,  „Трети март”,  
„Димитър Благоев”,  „Стара планина”,                    „К. Петканов” 
Стойност: 84 424 лв. 
 
 
Изграждане на Исторически музей Малко Търново, като самостоятелно 
юридическо звено със своя структура и щат.  
Повече от 15 години музея в гр. М. Търново бе с неустановен статут. Това наложи 
юридически той да се обособи, като самостоятелно звено, с цел по- добро опазване, 
съхранение и популяризиране на богатото културно – историческо наследство на 
общината. 
Музеят е изцяло на издръжка на общината и към момента в него работят 8 
служители. 
 
 
Водоснабдяване с. Заберново 



Дълги години с. Калово и с. Заберново се захранваха от един водоизточник, а това 
водеше до режим и недостиг на вода и на двете населени места. 
 Създадаха се условия за развитието на туризма в селата. 
Стойност: 207 000 лв.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            2004 г. 

 
 
 
Проект „Посока Странджа планината на древните траки” – разработване на нов 
продукт на културния туризъм с повишено качество и пазарна стойност. 
Стойност: 232 350 евро 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред  Програма ФАР – Развитие на 
културния туризъм на България. 
Целта на проекта бе да се постигне устойчиво, социално – икономическо развитие 
на общината чрез пълноценно използване на културно – историческите дадености 
на района. 
В резултат на това подобрено е състоянието на историческите паметници, изградена 
е туристическа инфраструктура, разкрити 4 постоянни работни места в 
Туристическия информационен център. Обучени и квалифицирани са местни хора.  
За подобряване на туристическата инфраструктура се извършиха следните 
дейности:  

- реконструира се полуразрушена ловна хижа; 
- изграден заслон в м. Докузак; 
- изграден заслон край с. Заберново; 
- подобряване достъпа до археологическите обекти – долмени в м. Лъгът в 

защитена местност Парория ; 
- реставрация на манастир „Св. Троица” в м. Котвините  между селата Визица 

и Граматиково;  
Изготвиха се рекламни материали на пет езика включващи: брошури, каталози, 
карти, пътеводител на дестинацията и ръчно – чертана карта. 
Създаден е CD, видеоклип и 30 минутен DVD – филм „Магията на   Странджа”. 
Изготвен е действащ уебсайт на Община Малко Търново. 
Участва се в национални и международни туристически борси и изложения. 
 
  

 
Дневен център за възрастни с увреждания 

     Стойност: 418 057 лв.  
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Социално инвестиционен 
фонд към МТСП и Световна банка 
Извършена е реконструкция на полуразрушена сграда /бивша детска градина/ и 
изграден Дневен център за възрастни хора. 



Реализацията на проекта ще разкрие нови възможности за временна и постоянна 
трудова заетост след изпълнението на довършителните работи към сградата и 
реконструкция на кухненския блок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно пространство и технологии в подкрепа на екотуризма 

     Стойност: 179 841 лв. 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Предприятие за управление 
дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и 
водите. 
По проекта бе изготвена уебстраница, представяща туристическия ресурс на 
общината. Тя съдържа информация за над петстотин обекта, представени с текст и 
снимки, на български и английски език и над 2 000 фотографии разпределени по 
обектите. Монтирани са и 16 броя мобилни интернет камери, които дават 
възможност да се наблюдават изображения в реално време. 
 
 
Озеленяване на терени в ж.к. „Вишняев” и ж.к. „Изток”  
Стойност: 9 000 лв. 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Британското министерство за 
международно развитие, Фонд за подпомагане на общините и местния потенциал. 
Подобрена бе екологичната среда в жилищните комплекси на гр. Малко Търново, 
като се залесиха терени с едро размерни широколистни видове в комплекс „Изток” 
и зелен пояс с цъфтящи храстовидни видове в комплекс „Вишняев”.  
 
 
Първи етап от изграждане на общински център за услуги и информация на 
гражданите 
Стойност: 9 000 лв.  
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред  Британското министерство за 
международно развитие, Фонд за подпомагане на общините и местния потенциал 
Проектът подобри качеството на обслужването на населението и увеличи 
ефективността в работата на общинска администрация чрез осигуряване на 
компютри и софтуерни продукти. 
 
 
 
 
 
Финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия 
аварии и катастрофи към МС: 
 
 
Възстановяване на покривна конструкция на сграда – Център за социални 
грижи гр. Малко Търново 
 



 
 
Възстановяване на покривна конструкция на сграда – Младежки дом гр. 
Малко Търново 
 
Възстановяване на три броя мостове в отсечка от местен  път разклон с. 
Младежко – м. Тракийски лагер 
Възстановените мостове по път разклон с. Младежко – м. Тракийски лагер – м. 
Качул, ще създаде условия за развитието на туризма в общината. 
 
 
  
Ремонт на покрив на СОУ „ Васил Левски” – гр. Малко Търново 
 
Ремонт на обреден дом – гр. Малко Търново 
Обща стойност: 86 600 лева 
 
 
 

2005 г. 
 
 

Изграждане на канализационни профили І и ІІ етап гр. Малко Търново 
     Стойност: 900 000 лв. 

Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Предприятие за управление 
дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и 
водите.  
На първи етап бе изградена канализационна мрежа на част от ул.”Илия Бояджиев”, 
част от ул. „Петко Напетов” и ул.”Черногорово”, а на втори етап и ул.”Илия 
Бояджиев” с отводнителен канал към нея, ул. „Иван Вазов” и ул. „Патриарх 
Евтимии”. 
Подобри се техническата инфраструктура способстваща за развитието на туризма в 
града.  
 
 
 
Почистване, възстановяване и маркиране на маршрути на територията на 
Община Малко Търново 

     Стойност: 119 214 лв. 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Предприятие за управление 
дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и 
водите.  
Проектът включва екопътека по поречието на р. Велека, интернет сайт на два езика, 
дипляна и DVD – филм, който представя уникалната природа за посетителите на 
Странджа. 
Екопътеката започва от м. Качул и продължава по поречието на р. Велека, където 
могат да се наблюдава гнездилища на редки и защитени птици. От реката се стига 
до местността  Юртет, където е изграден туристически заслон. 
Трасето продължава по билото на планината и стига до местността Калугерово, 
където е изграден втори заслон за отдих. Екологичната пътека завършва в 
непосредствена близост до село Граматиково в лесопарк „Тумбата”. 
 
 



 
 
 
 
 
Реставрация и опазване на Тракийско светилище и куполна гробница в м. 
Мишкова нива – Малко Търново, съхранение на паметника и включването му 
в екологични и културни туристически маршрути 

     Стойност:  $  24 000. 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Националната комисия на 
ЮНЕСКО гр. София  
В реализацията на  проекта участваха екип от експерти под ръководството на доц. д-
р Валерия Фол, както и специалисти проучвали гробницата преди 20 години – доц. 
д-р Петър Делев и арх. д-р Малвина Русева. 
Дейностите по проекта включваха достъп до обекта чрез рехабилитация на 
съществуващ черен път от информационния център до Мишкова нива; изграждане 
на площадки за временно депо на каменните детайли; изграждане на  подходи към 
гробницата, почистване, подравняване и насипване с инертен материал  
пространството около и вътре в нея; укрепване на съоръжението с наместване на 
блоковете. 
 

 
Преминаване на Местни данъци и такси от Териториална данъчна Дирекция 
гр. Бургас към структурата на общинска администрация като отдел, „Местни 
данъци и такси” към Дирекция „Финанси и бюджет, Местни данъци и такси и 
АПОИ”.  
Община Малко Търново бе пилотна община към този държавен проект при което 
безвъзмездно бе прехвърлена сграда с обзавеждане и запазени 3,5 работни места. 
 
 
Разкриване на ново звено „Обществен ред и сигурност”        
Назначени са четирима младши инспектори, които следят за обществения ред и 
осигуряват спокойствието на гражданите.   
 
 
Възстановяване на Килийно училище с. Заберново към църквата „Св. Лука” 
Възстановено е килийно училище от 1830 г., експонирана е музейна експозиция в 
него. 
Стойност: 5 000 лв.  
Собствено финансиране 
 
 
 
 
Увеличаване капитала на общинските фирми: „Странджа строй” ЕООД, 
„Странджа тур” ЕООД, „Хипократ” ЕООД 
 
 
Възстановени имоти на община Малко Търново:  
- възстановени гори – 90018.952 дка. 
- възстановени земеделски земи – 33066.712 дка. 
- деактувани от Областен управител – Бургас 396 имота . 



Най-големи площи от гори са възстановени в землището на Малко Търново – 30 
033 дка и в землището на Звездец – 23 310 дка. 
Най-много земеделски имоти са възстановени в с. Граматиково, с. Визица и с. 

Заберново. 
 
От Областна управа Бургас са деактувани 396 имота, от които: 

- сградата, в която се помещава Районен съд Малко Търново. 
- сградата на бившите профсъюзи. 
- Хижата. 
- къщи тип „Юлки” и прилежащите терени. 
- терени за жилищно строителство в гр. Малко Търново и в останалите 

населени места на Общината. 
  
 
          Получени от МВР:  

- малкото поделение в землището на с. Звездец. 
- учебния корпус в с. Звездец. 
- тече процедура по получаване на 81 бр. апартаменти в с. Звездец. 

 
          Придобити имоти чрез покупка: 

- през 2002 г. бе закупена сграда за 7 000 лева от ТД „Парория – 6” ООД, 
разположена до църквата над канала, която от около 10 години бе 
построена, но недовършена. В момента завършва нейният основен 
ремонт, като сградата е издържана в типичния странджански стил  - 
облицована външно с дърво. 

- През 2004 г. бе закупено хвостохранилище за 17 000 лева в землището на 
Малко Търново от „Бургаски медни мини” ЕАД, чрез Агенцията за 
държавните вземания. Хвостохранилището е рекултивирано и общината 
ще даде възможност за инвестиране в терена с цел използване на 
потенциала и осигуряване на работни места. 

- През 2005 г. Общината закупи имот и сграда в центъра на града от 
„Странджалес” ЕАД за 20 000 лева. Сградата от години не се ползваше, 
двора се бе превърнал в сметище. След придобиване на сградата 
Общината поддържа чистота в района и ще потърси възможности за 
финансиране, с цел отремонтиране и оптимално използване. 

       
 
Обновяване на детска площадка в градски парк гр. Малко Търново 
Стойност: 10 000 лв. 
 
 
 
 
Ремонт на покривна конструкция на църквата „Св. Илия” с. Бяла вода 
Стойност: 10 000 лв. 
 
 
Възстановяване на Православен храм „Св. Димитър” с. Бръшлян 
Стойност: 10 000 лв. 
 
Изграждане на параклис „Св. Петка” край с. Бръшлян 
Стойност: 10 000 лв. 
 



 
Допълнително озеленяване в централната част на града – пред пилони, градска 
градина и ул. „Янко Карагяуров”  

     Стойност: 10 500 лв. 
     

 
Финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия 
аварии и катастрофи към МС: 
 
Ремонт на улици в гр. Малко Търново 
Стойност: 28 600 
Ремонт на улици: „Райна Княгиня”, ул. „Славянска”, ул. „Велека”, ул. „Свобода”, 
ул. „Петрова нива”, ул. „Осми март”, ул. „Стара планина”. 
 
Ремонт на два броя водостоци по местен път р. Младежко – ваканционно 
селище Тракийски лагер 
Ремонт на мост р. Младежко – м. Тракийски лагер 
Стойност: 39 700 лв. 
 
 
Ремонт на административна сграда – Дирекция БКС 
Стойност 36 000 лв. 
 
 
Ремонт на административна сграда – ОДЗ „Юрий Гагарин” 
Стойност: 64 000 лв. 
 
 
Ремонт на отсечка от път ІV 9878 – с. Калово 

     Ремонт на отсечка от път ІV 99806 – гр. Малко Търново/осигурен достъп до 
Туристически информационен център – хижа/. 
     Ремонт на отсечка от път ІV 900091 – с. Граматиково 

 
 
Проект за реконструкция на кухненски блок и трапезария ДВПР Заберново  
Проектът ще подобри условията за живот на хората с психични разстройства в дома 
с. Заберново.  
Стойност: 22 440лв. 
 

2006 г. 
 
Изграждане на ТИЦ гр. Малко Търново  
Стойност: над 30 000 лв.                 
Външна реконструкция на сградата включваща ремонт на покрив,   дървена и 
каменна облицовка.       

 
 

Изготвен проект за изграждане на път Визица – Писменово 
Най – краткия път за връзка с Южното Черноморие, който ще създаде условия за 
развитието на туризма в Община Малко Търново. 
Стойност: 25 000 лв. 
 



Финансирани от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия 
аварии и катастрофи към МС: 
 

 
Ремонт на сградата на читалище – гр. Малко Търново 
Стойност: 32 240 
 
 
Частична корекция на коритото на р. Селски дол, с. Младежко 
Стойност: 30 000 лв. 
 
 
Ремонт на път ІV – 98026, отсечка от разклон с. Младежко 
Стойност: 18 000 лв. 
 
 
Ремонт на покривна конструкция на Православен храм в с. Звездец 
Стойност: 15 000 лв. 
 
 
Ремонт на покривна сграда на Източно – Католическа църква „Св. Троица”  
Стойност: 10 000 лв. 
 
Възстановяване на мост по път ІV – 98033, разклон с. Стоилово 
Стойност: 69 672 лева 
 
 
Възстановяване на мост по път ІV – 98033, разклон с. Стоилово 
Стойност: 59 246 лева 
 
 
Възстановяване на два водостока  и мост на път разклон с. Младежко – м. 
Тракийски лагер 
Стойност: 34 254 лева 
 
 
Възстановяване на водоснабдителен кладенец в м. Тракийски лагер в землището 
на с. Заберново - №2 
Стойност: 53 390 лева 
 
 
Разплащане на разходите за аварийно – възстановителни работи, извършени за 
изграждане на обходен път до с. Стоилово 
Стойност: 49 887 лева 
 
 
Възстановяване покривната конструкция на административна сграда в гр. Малко 
Търново 
Стойност: 29 448 лева 
 
 
Възстановяване на мост в м. Тракийски лагер, землище на с. Заберново 
Стойност: 42 245 лева 



 
 
Възстановяване на покривна конструкция на спортна зала по борба в гр. Малко 
Търново 
Стойност: 41 893 лева 
 
 
Възстановяване на път ІV – 90095 – разклон м. Маврова нива – с. Сливарово 
Стойност: 39 908 лева 
 
 
Възстановяване покрива на административна сграда – Център за социални грижи 
– гр. Малко Търново 
Стойност: 29 448 лева 
 
 
Възстановяване на мост в землището на с. Бръшлян 
Стойност: 19 865 лева 
 
 
Възстановяване на водоснабдителен кладенец, захранващ с. Заберново, м. 
Тракийски лагер - №1 
Стойност: 16 759 лева 
 
Общата сума, отпусната по линия на фонд „Стихийни бедствия и аварии за 2006 г. 
възлиза на 591 255 лв. С тях бяха извършени спешни аварийно – възстановителни 
дейности на пътища, мостове и сгради. 
 
 
 
Проектиране на канализация с. Стоилово  
Стойност:14 000 лв. 
 
 
Проектиране на канализация с. Бръшлян 
Стойност: 10 000 лв. 
 
 
Обходен път за ГКПП 
ІІ –ри етап ІІ-98 обходен път на гр. Малко Търново с дължина 452 м. 
Финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз Трансгранично сътрудничество 
РБългария – РТурция. 
Тече  процедура за измервания  
Стойност: 3 100 000 евро 
 
Път Бургас – Босна – ГКПП Малко Търново – заложен в оперативна програма 
2007 – 2013 г. 
 
Асвалтиране на улици гр. Малко Търново  
Стойност: 281 700 лв. 
Асвалтиране на ул.”Княз Борис”, ул.”Преображенско въстание”, ул.”Янко Карагяуров” 
 
 



Запазване на общинска болница и сключване на договор с НОИ за обслужване и 
рехабилитация на осигурени лица по програмите на НОИ 
 
 
Допълнителни благоустроителни дейности на площад „Преображение” 
Проектът е защитен пред Министерство на труда и социалната политика по Програма 
„Красива България”. Извършена беше подмяна на електрически стълбове и обновяване 
на парковото пространство. 
Стойност: 6 700 лв. 
 
Изграждане на парк в к/с „Вишняев” 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Проект „Красива България” на 
Министерство на труда и социалната политика. Дейностите включени в проекта са 
благоустрояване на блоковото пространство и детски кът в кв. 93 
Стойност: 37 090 лв. 
 
Благоустрояване на площад с. Граматиково 
Стойност: 20 000 лв. 
 
 
Подмяна на улично осветление в населените места на общината 
Стойност: 23 621 лв. 
 
 
Дейност сметосъбиране и сметоизвозване по населените места. 
Закупени контейнери и казани  
Стойност: 31 440 лв. 
 
Повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Васил Левски” гр. Малко 
Търново 
Проекта беше защитен пред Министерство на образованието и науката по Програма за 
повишаване на енергийна ефективност. Беше подменена остарялата и амортизирана 
дървена дограма с PVC дограма /общо 700 кв./ 
Стойност: 158 256 лв. 
 
 
Разкрит Дневен център за възрастни с увреждания в гр. М. Търново 
С изградена нова отоплителна инсталация, обзаведен и оборудван изцяло със средства 
на общината се разкри и започна да функционира Дневния център за възрастни с 
увреждания. Неговите дейности включват предоставяне на социални услуги за 
задоволяване на ежедневните потребности на хората с увреждания, здравни грижи, 
организация на свободното време, образователни, административни и транспортни 
услуги. 
Стойност: 42 705 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 г. 



 
 
Ремонт на улична мрежа в гр. Малко Търново 
Защитен проект по Програма САПАРД, финансиран от ДФ „Земеделие”. 
Лошото състояние на пътната настилка на града, наложи да бъдат извършени ремонтни 
дейности и асфалтиране на улиците в жилищните комплекси „Изток” и „Вишняев”, 
както и: ул. „Шипка”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „България”, ул. „Индже войвода”, 
ул. „Вълчан войвода”, ул.”Иван Башев”, ул. „Петко Напетов”, ул. „Тодор Бояджиев”, 
ул. „Цар Калоян”, ул. „Никола Янков”, ул. „Георги Кирков” и ул. „Велека”.  
Стойност: 871 400 лв. 
 
 
Ремонт на улична мрежа в гр. Малко Търново и с. Граматиково 
Източник на финансиране: кредит от финансова институция чрез поемане на 
обществен дълг.  
Ремонтните дейности включват асфалтиране на следните улици: ул. „Черногорово”, 
част от ул.”Възраждане”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Георги Сава Раковски”, ул. 
„Оборище”, ул.”Иван Вазов”, ул. „Илия Бояджиев”, ул. „Тракия”, част от ул. „Петко 
Напетов”, ул. „Никола Вапцаров”, част от ул.”Малкотърновска комуна”, част от ул. 
„Александър Стамболийски”, част от ул. „Янко Маслинков”, ул. „Първи май”, ул. 
„Димчо Карагьозов” и разклон с. Граматиково. 
Стойност: 600 000 лв. 
 
 
 Ремонтни дейности на недовършените три сектора от Дневен център за възрастни 
с увреждания. 
Дейностите включваха цялостно измазване, цялостно поставяне на фаянс и гранитогрес 
по пода и санитарните помещения, както и включване на новообособените стаи към 
отоплителната инсталация. След приключването й се обособяват нови 15 стаи за отдих. 
Предстои тяхното обзавеждане. 
Стойност: 120 000 лв. 
 
 
 
Реконструкция на кухненски блок в сградата на Дневен център 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Проект „Красива България” на 
Министерство на труда и социалната политика.  
Строително ремонтните работи предвиждат цялостно възобновяване на кухненския 
блок.  
Стойност: 141 450 лв. 
След приключването им, ще се извърши технологично обзавеждане и оборудване със 
собствени средства на общината. 
 
 
Реконструкция на кухненски блок и трапезария в Дом за възрастни с психични 
разстройства с. Заберново. 
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Социалния инвестиционен фонд 
към Министерство на труда и социалната политика и Световната банка. 
Проектът предвижда промени в съществуващата планова схема и конструкция в 
сградата, тъй като съществуващия хранителен блок не може да поеме капацитета на 
легловата база и не съответства на санитарно – хигиенните норми и изисквания, както и 
подобряване на условията на живот на домуващите.  
Стойност: 353 922 лв. 



 
 
Почистване и озеленяване на терен в ж.к. „Изток” в гр. М. Търново 
Проектът бе спечелен от Община Малко Търново пред обявения от Министерство на 
околната среда и водите конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста 
околна среда” – Есен 2006.  
Проектът включва почистване на терен от отпадъци, ръчно подравняване и 
запръстяване, залесяване с едроразмерни широколистни видове и декоративни храсти.  
Подобри се качеството на околната среда, естетически се оформи междублоковото 
пространство и се създаде възможност за обособяване на зона за отдих. 
Стойност: 8 000 лв. 
 
 
Изграждане на канализационни профили на улиците: „Дунав”, ул. „Тодор 
Бояджиев” и част от ул. „Цар Калоян” в гр. Малко Търново 
Стойност: 297 228 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 
НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

2000 г. – 2006 г. 
 
 
 
 
НАЦИОНАЛЕН ВЪЗСПОМЕНАТЕЛЕН СЪБОР ПЕТРОВА НИВА 
Провежда се всяка година в памет на загиналите в Илинденско – Преображенското 
въстание  
 
 
 
 
 
НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НАДПЯВАНЕ „СТРАНДЖА ПЕЕ” 
Надпяването има за цел да съхрани и популяризира богатото песенно творчество от 
Странджа, да издири и утвърди нови дарования. 
Провежда се през четири години. 
Проведени две издания – 2000 г. и 2004 г. 
Следващо издание – 2008 г. 
Организатори са Община Малко Търново, МК, Института по фолклор към БАН, съюз 
на българските композитори, БНТ, БНР. 
 
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС „СТРАНДЖАНСКА ПАЛИТРА” 
Целта на пленера е да популяризира чрез живописни творби /масло, пастел и др./ 
уникалната странджанска природа, архитектурно – исторически забележителности, бит 
и духовност на странджанския край. 
Проведени 8 пленера. 
 
 
 
ЛЕТНИ КУЛТУРНИ ПРАЗНИЦИ НА ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО 
В програмата на празниците са включени разнообразни по форма и съдържание 
културни прояви в областта на фолклора, традиционната духовна култура на района, 
изложби, срещи с творчески личности. 
 
 
БЪЛГАРО – ТУРСКИ ЛЕТЕН СЕМИНАР „СТРАНДЖА ПЛАНИНА И 
НЕЙНАТА РОЛЯ В ПРЕНОСА НА ЦИВИЛИЗАЦИИ ИЗТОК – ЗАПАД” 
Участници: Студенти и преподаватели от НБУ София, СУ „Климент Охридски” София, 
Благоевградски университет, ВСУ „Черноризец Храбър”, Тракийски университет 
Одрин и др. 
Програмата на семинара включва лекции и посещения на археологически обекти на 
територията на българска и турска Странджа. 
Ръководител на семинара доц. д-р Валерия Фол 
 
ПРАВОСЛАВНО – КРАЕВЕДЧЕСКА ЕКСПЕДИЦИЯ СЕЛО КАЛОВО 



Организира се от Община Малко Търново и Секция „Православие и краезнание” към 
духовно просветен енорийски център „Св. Възнесение Господне” гр. Бургас. 
 
 
ВЪЗСТАНОВЕНИ ОБИЧАИ И ОБРЕДИ 

- кукеровден и обряда пали – кош 
- пролетни игри Филеци 
- Еньовден 
- Лазаровден 
- Пеперуда  

 
 
ИЗДАВАНЕ НА ВЕСТНИК СТРАНДЖА 
Месечно издание, информиращо гражданите за обществения и културен живот в 
общината. 
 
 
 
 
  


