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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

П Р О  Т О  К О Л 

 

№ 37 

 

На 26.03.2014 година се проведе тридесет и седмото редовно 

заседание на Общински съвет Малко  Търново 

  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на 

община  Малко  Търново относно:   Кандидатстване на община 

Малко Търново с проектно предложение по „КОМПОНЕНТ 1: 

кандидатстване с готови инвестиционни проекти в процедура 

за подпомагане на малките населени места“ за изпълнението на 

благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и 

проекти със социална насоченост в ДИРЕКЦИЯ 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО" към МИНИСТЕРСТВО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  / вх.  №  54  от 18. 

03. 2014 година/ 

2. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на 

община  Малко  Търново относно:   Кандидатстване на община 

Малко Търново с проектно предложение по „КОМПОНЕНТ 2: 

проектиране и изпълнение на проектни предложения“ за 

изпълнението на благоустройствени дейности, техническа 

инфраструктура и проекти със социална насоченост в 

ДИРЕКЦИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" към МИНИСТЕРСТВО 

НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ. / вх.  №  55  от 

18. 03. 2014 година/ 

3. Докладна записка от  господин  Илиян  Янчев  относно:    

Промяна на  Наредба  № 1   за обществения  ред. /вх.  №  56  от 

18. 03. 2014 година/ 

4.  Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на 

община  Малко  Търново относно: одобряване  на  ПУП  село  

Визица /вх.  №  57 от 18. 03. 2014 година/ 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 
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5.  Докладна записка от  господин  Илиян  Янчев  относно: 

продажба на имот  -  частна  общинска  собственост в град  

Малко  Търново /вх.  №  58 от 18. 03. 2014 година/ 

6. Докладна записка от  господин  Илиян  Янчев  относно:    

предоставяне  под  наем на  част  от  имот  -   публична   

общинска  собственост в град  Малко  Търново /вх.  №  59 от 

18. 03. 2014 година/ 

7. Питания и  разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 379 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във връзка  с ал. 2 от 

ЗМСМА Общински съвет - Малко Търново:   

II..  Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие. 

IIII..  Дава съгласие  Община Малко Търново да кандидатства с 

проектно предложение по „КОМПОНЕНТ 1: кандидатстване с готови 

инвестиционни проекти в процедура за подпомагане на малките населени 

места“ за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа 

инфраструктура и проекти със социална насоченост в ДИРЕКЦИЯ 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО" към МИНИСТЕРСТВО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ с проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 380 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във връзка  с ал. 2 от 

ЗМСМА Общински съвет - Малко Търново: 

    

II..  Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие.       

IIII..  Дава съгласие  Община Малко Търново да кандидатства с 

проектно предложение по „КОМПОНЕНТ 2: проектиране и изпълнение 

на проектни предложения“ за изпълнението на благоустройствени 

дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална 

насоченост в ДИРЕКЦИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" към 

МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ с 

проект: „Изграждане, рехабилитация, възстановяване на зони за 

обществен отдих в с. Визица, с. Заберново и с. Граматиково“. 
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 381 

 

На основание чл. 21 ал. 2 от  ЗМСМА  Общински съвет  Малко 

Търново приема  следната промяна  към    раздел ІХ „Административно – 

наказателни разпоредби”, както  следва :  

§ 1 чл. 36 ал. 8 от  Наредба  № 1 за  обществения  ред  в Община 

Малко  Търново,  се изменя  както  следва:  

„За   нарушители та чл. 18, ал. 2   се налага глоба в  размер: 

- за     първо нарушение  - глоба от  50 /петдесет/  лева до 200  

/ двеста/ лева 

- за  второ  нарушение – глобата от 200 / двеста/ лева до 500  / 

петстотин/ лева 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 382 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и 

решение на ОЕСУТ, взето с протокол № 19/06.11.2013 г. Общински съвет 

Малко Търново одобрява ПУП /подробен устройствен план/ - парцеларен 

план /ПП/ за трасе на водопровод, захранващ ПИ 049004 по /картата на 

възстановената собственост/ КВС на с. Визица, община Малко Търново.   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 383 

 

                На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 3 

от Закона за общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си общински имот с 

идентификатор 46663.501.627 по кадастралната карта на гр. Малко 

Търново, с площ 253 кв. м., да бъде продаден на Вълчо Николов Вълчев на 

цена 1796  лева без ДДС. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 384 
 

І. На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез конкурс 8 кв.м от 

имот–публична общинска собственост, с идентификатор 46663.501.793 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново, целият с площ 570 кв.м, за срок до десет 

години при следните конкурсни условия: 
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 1.   начален месечен наем – 700 лева 

2. наличие на лицензия за национален оператор на обществена клетъчна                     

радиотелефонна  GSM мрежа 

 3. използване на имота за разполагане на базова станция 

ІІ. Възлага на кмета на общината да проведе конкурса при горепосочените условия 

 

 

 

 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО  :  _______ 

  / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:   

 ______________ 

 / М. АПОСТОЛОВА/ 

 

  

 

  


