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                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 38 
 

На 02. 04. 2014 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет 

Малко Търново. 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка  от  господин   Илиян  Янчев  - кмет  на община  Малко  Търново 

относно: Предложение за предоставяне  на имоти - публична държавна собственост за 

управление на Община Малко Търново. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 385 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС Общинския 

съвет Малко Търново възлага Кметът на Община Малко Търново да предприеме необходимите 

законови действия пред компетентните органи за безвъзмездно предоставяне на Община Малко 

Търново правото на управление и ползване на следните имоти, представляващи публична 

държавна собственост:  
 

     1.Имоти-публична държавна собственост в землището на с.Младежко: 
 

- Имот № 085002 по КВС за землището на с.Младежко с площ от 838.376 дка; 
 

    2.Имоти-публична държавна собственост в землището на с.Звездец: 
 

- Имот № 102001 по КВС за землището на с.Звездец с  площ от 1064.792 дка; 

- Имот № 102017 по КВС за землището на с. Звездец с  площ от 856.220 дка; 

- Имот № 102022 по КВС за землището на с. Звездец с  площ от 1118.893 дка; 

- Имот № 102030 по КВС за землището на с.Звездец с  площ от 1027.973 дка; 

- Имот № 102032 по КВС за землището на с. Звездец с  площ от 917.774 дка; 

- Имот № 102043 по КВС за землището на с. Звездец с  площ от 1927.020 дка; 
 

    3.Имоти-публична държавна собственост в землището на с.Евренозово: 
 

- Имот №040003 по КВС за землището на с. Евренозово с  площ от 891.015 дка; 
 

     4.Имоти-публична държавна собственост в землището на гр.Малко Търново : 
 

- Имот №201002 по КВС за землището на гр.Малко Търново с площ от 12.530 дка; 

- Имот № 201004 по КВС за землището на гр.Малко Търново  с  площ от 73.107 дка; 

- Имот № 201007 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от 1669.760 дка; 

- Имот № 201010 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от 73. 816 дка; 

- Имот № 201011 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от 7. 321 дка; 

- Имот № 201012 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от 907.691дка; 

- Имот № 201015 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от 2517. 237  

дка; 

- Имот № 201016 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  30.887   дка; 
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- Имот №203001 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  28.820 дка; 

- Имот №203002 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  6.680 дка; 

 

- Имот №204003 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  1016.730 дка; 

- Имот №204004 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  2515.654 дка; 

- Имот №204005 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  4569.261 дка; 

- Имот №204006 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  1435.362 дка; 

- Имот №204009 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  21.069 дка; 

- Имот №204010 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  1.915 дка; 

- Имот №205001 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  8477.137 дка; 

- Имот №206002 по КВС за землището на гр.Малко Търново с  площ от  6657.437дка; 
 

5.Имоти-публична държавна собственост в землището на с.Сливарово: 
 

- Имот № 046001 по КВС за землището на с.Сливарово  площ от 699.612 дка; 

- Имот № 046002 по КВС за землището на с.Сливарово  площ от 905.768 дка; 

- Имот № 046003 по КВС за землището на с.Сливарово  площ от 371.403 дка; 

- Имот № 046004 по КВС за землището на с.Сливарово  площ от 614.367 дка; 

- Имот № 046005 по КВС за землището на с.Сливарово  площ от 908.863 дка; 
 

6.Имоти-публична държавна собственост в землището на с.Стоилово: 
 

- Имот №070001 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 92.152 дка;  

- Имот №070002 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 623.406 дка;  

- Имот №071001 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 730.303 дка;  

- Имот №072001 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 485.002 дка;  

- Имот №000062 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 7.336  дка;  

- Имот №073002 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 25.782 дка;  

- Имот №073003 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 37.025 дка;  

- Имот №074001 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 330.597 дка;  

- Имот №075001 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 553.169 дка;  

- Имот №076001 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 605.044 дка;  

- Имот №076002 по КВС за землището на с. Стоилово  с  площ от 10.183 дка;  
 

7. Имоти-публична държавна собственост в землището на с.Бръшлян: 
 

- Имот №051426 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 3.290 дка;  

- Имот №051428 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от  1.444 дка;  

- Имот №051052 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 285.260 дка;  

- Имот №051036 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 746.302 дка;  

- Имот №051020 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 351.602 дка;  

- Имот №051408 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 121.633 дка;  

- Имот №051191 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 29.804 дка;  

- Имот №051511 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 21.450 дка;  

- Имот №051112 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 15.265 дка;  

- Имот №051386 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 13.807 дка;  

- Имот №052001 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 569.932 дка;  

- Имот №051001 по КВС за землището на с.Бръшлян  с  площ от 40.603 дка;  

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО 

                Тодор Браяновски :..../П/.......... 
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