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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 40 
 

На 30. 05. 2014 година  в залата  на  Народно  читалище  „Просвета”   

се проведе  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:  приемане  на   Годишен план за развитие  

на социалните  услуги  в  Община  Малко  Търново за 2015 година       
/ вх.  № 98  от 19. 05. 2014 година/   

2. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко Търново относно: кандидатстване на община Малко  

Търново  с проектно  предложение  за  реконструкция   на  стара  и  

изграждане на нова канализационна и водопроводна мрежа в  

Звездец. / вх.  № 94  от 19. 05. 2014 година/   

3. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно: приемане на  ГФО на ПКИНИ -  ЕКОПАН”   

ЕООД    /вх.  № 101/ 21.05.2014 / 

4. Докладна  записка  от  господин  Илиян  Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно:  даване на съгласие  да  бъдат  планирани  

лесовъдски мероприятия  в поземлени имоти  с  характер на гора / вх.  

№ 95  от 19. 05. 2014 година/ 

5. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно:   Одобряване   на  ПУП  парцелиран   план  

за  обект:„  Пътна  връзка  на  път „Бургас – КПП   Малко  Търново    

с  бензиностанция  и газстанция  в  ПУ 10.338 от  кадастрална 

карта  на гр.  Малко Търново / вх.  № 96  от 19. 05. 2014 година/ 

6. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно: смяна  на  предназначението  и одобряване  

продажната  цена  на общински  апартамент/ вх.  № 85  от 23. 04. 2014 

година/ 

7. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно: отстъпено  право на  строеж върху  имот 

частна  общинска  собственост / вх.  № 86  от 23. 04. 2014 година/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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8. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко Търново относно:  прекратяване на  съсобственост  по плана 

на село   Граматиково/ вх.  № 85  от 23. 04. 2014 година/ 

9. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно:   определяне  на  цената  и  продажба   на 

имот  частна  общинска  собственост / вх.  № 85  от 23. 04. 2014 година/ 

10. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко Търново относно: отдаване под аренда на общински  

земеделски  имоти  на  територията  на община  Малко  Търново       
/ вх.  № 99/ 21.05. 2014 

11. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно: отдаване  под  наем  общински  земеделски  

имоти  в   землището  на село  Евренозово,  община  Малко  Търново 
/ вх.  № 100 / 21.05. 2014 

12. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко Търново относно:  отдаване  под  наем  общински  земеделски  

имот  в   землището  на село  Евренозово,  община  Малко  Търново // 

вх.  №  101 / 21.05. 2014 

13. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко Търново относно: предоставяне  под  наем   на част от имот 

– публична  общинска  собственост в  град  Малко  Търново . / вх.  № 103/ 

21.05. 2014 

14. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно:  увеличаване на бройките  в  щатното  

разписание  на   Килимарска работилница  към   Исторически  музей   

Малко  Търново  / вх. №  104/ 21. 05. 2014 година/ 

15. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев  кмет  на община    

Малко  Търново относно:  изготвяне  на инвестиционен  проект и  

осигуряване а средства  за осъществяване на  авторски    и 

строителен  надзор /  вх.  №  105/  21. 05. 2014 година/  

16. Докладна  записка  от  господин      Тодор  Браяновски  председател  

на общински съвет Малко Търново относно: определяне    

конкретния  размер  на основната  месечна  заплата  на кмета на  

общината / вх. №  97/ 20. 05. 2014 година/ 

17. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община 

Малко Търново относно: Допълване на Решение  № 336 от 

20.12.2013 г. на ОбС гр.Малко Търново за  Поемане на кратросрочен 

общински дълг чрез Фонд за органите на местното управление 

„ФЛАГ” ЕАД с цел реализацията на проект: „Повишаване на 

устойчивото и икономическо развитие на граничните общини чрез 

осигуряване на достъпна инфраструктура и подобряване на 

населените места ”, Договор  № РД – 02-29-353 от 13.12.2012 г.,  

финансиран от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и 
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съфинансиране  чрез държавния бюджет, приоритетна ос 1 

/вх.№109/28.05.2014г./ 

18. Докладна  записка  от  госпожа   Валентина  Диханова  - ликвидатор 

на транджа тур ЕООД в ликвидация относно приемане на годишните  

финансови отчети на  фирма  Странджа  тур  в ликвидация за 2011 

година, 2012 година, 2013 година и доклада за дейността а   

ликвидатора.    

19.  Докладна записка от госпожица Веселина Градева относно 

отпускане на  еднократна  финансова  помощ.  

20.  Питания  и разни. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 399 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.19, ал.2 и 3 от Закона за социалното 

подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане ( Изм. И доп. – ДВ, бр.27 от 2010 г., в сила от 

9.04.2010г.), Общински съвет Малко Търново приема: Годишен план за 

развитие на социалните услуги в Община Малко Търново за 2015 

година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 400 
 

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

Общински съвет - Малко Търново: 

  

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

Плана за развитие на общината. 

  

                  IIII..  Дава съгласие  Община Малко Търново да кандидатства с 

проектно предложение: „Реконструкция на стара и изграждане на нова 

канализационна и водопроводна мрежа в с. Звездец, Общ. Малко 

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

31, о.т. 36, о.т. 66, о.т.35 до о.т.34, между о.т. 25 и о.т. 32, от о.т.32, о.т. 34  

до о.т. 37 и южно от общински блокове находящи се в УПИ ІІ-263, ІІІ-

262.” в ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)  

  

IIIIII.. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да 

подготви и представи необходимите документи пред ПРЕДПРИЯТИЕТО 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА (ПУДООС). 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 401 
 

На основание чл. 137 ал. 3 от търговския закон, във връзка с чл. 18, т. 

3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик на 

Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговски 

дружества, Общински съвет - Малко Търново:  

  

1. Приема заверените съгласно изискванията на търговския 

закон и закона за счетоводството годишни финансови отчети на 

"ПРОГРАМНО-КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ-ЕКОПАН" ЕООД с ЕИК 102089600 за 2011г., 2012г. и 

2013г. 

 

2. Не освобождава от отговорност управителя на дружеството. 

 

3. Управителя на дружеството да предприеме всички правни 

и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за 

търговския регистър за публикуване на приетите отчети в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 402 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА Общински съвет –Малко 

Търново дава съгласие да бъдат планирани лесовъдски мероприятия по 

Закона за горите, в следните поземлени имоти: 

 

В района на землище с. Стоилово с идентификатори - 000335; 

000563; 000593; 000701; 036004; 039011. 

В района на землище на с. Близнак с идентификатори - 000009; 

000018; 000070; 000101; 000162; 000185; 000272; 000360; 000389; 010162; 

010173; 010194; 014013; 015005; 020001; 020004; 035001; 042007. 

В района на землище на с. Сливарово с идентификатори – 019028; 

000148. 

В района на землище на с. Звездец с идентификатори - 000180; 

000551; 000603; 000792; 000885; 000887; 001211; 001555; 001556; 010361; 

010362; 010364; 010364; 023042. 

В района на землище на с. Бяла вода с идентификатори - 000082; 

000149; 019004; 020010; 020017; 021004; 022027; 023017; 024009; 024011; 

024014; 024015; 024017; 024021; 028008; 028009; 028010; 043004; 049019. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№403 
 

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

решение на ОЕСУТ, взето с протокол №02/05.03.2014г. Общински 

съвет Малко Търново одобрява ПУП - /подробен устройствен план/ - 

парцеларен план за обект: „Пътна връзка на път „Бургас – КПП 

Малко Търново” с бензиностанция и газстанция в ПИ 10.338 от 

кадастралната карта на гр. Малко Търново”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№404 
 

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

и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с 

жилищните имоти – частна общинска собственост Общински съвет Малко 

Търново включва в групата на общинските жилища предназначени за 

продажба ап. № 2 в бл. 2АПК, вх. А, ет. 1 в гр. Малко Търново. 

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

и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си  да се извърши продажба на общински 

апартамент № 2 в бл. 2АПК, вх. А, ет. 1 на ул. „Георги Кирков” в гр. 

Малко Търново на неговия наемател  на цена 7650 лв. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№405 
 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 ал. 1 

от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново 

дава съгласието си да се отстъпи право на строеж за построяване на гаражи 

в имот с идентификатор 46663.501.1275 по кадастралната карта на гр. 

Малко Търново, върху петно № 3 и петно № 4, съгласно приложен  

трасировъчен чертеж, чрез  публичен търг при начална цена 142 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№406 
 

                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за 

собствеността Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се 

извърши прекратяване на съсобствеността, чрез продажба дела на 

общината, между Община Малко Търново и Димитрина Иванова 

Янгьозова по отношение на УПИ І - 396 и 397, кв. 39 по плана на с. 

Граматиково за 50/567 идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 479/11.04.2014 г. за сумата от 387,00 лв.  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№407 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал. 9 

от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъде включен в годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите - общинската собственост точка 

ІІ.2., УПИ ХV, кв. 22, по плана на с. Звездец. 

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

и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си УПИ ХV, кв. 22, по плана на с. 

Звездец, с площ 860 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна 

сглобяема сграда тип „Юлка” с площ 48 кв. м., да бъде обявен за 

продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена 3480 лв. 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№408 
 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, 

ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

чл. 1, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под аренда, без търг или 

конкурс, на Христо Атанасов Атанасов общински земеделски имоти както 

следва: 

 

№ Землище  Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1.   Заберново Нива  000006 13.917 

  Заберново Нива  000010 34.685 

3  Заберново Нива  000030 30.526 

4. Заберново Нива  000552 2.988 

5. Заберново Нива  010003 1.384 

6. Заберново Нива  020020 1.110 

7. Заберново Нива  020074 5.112 

8. Заберново Нива  020087 2.122 

9. Заберново Нива  020088 2.424 

10. Заберново Нива  020177 5.237 

11. Заберново Нива  020208 0.796 

12. Заберново Нива  021043 8.000 

13. Заберново Нива  021049 2.127 

14. Заберново Нива  021050 8.000 

15. Заберново Нива  021052 3.999 

16. Стоилово Нива  000683 9.835 
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17. Стоилово Временно неизползвана 

нива 

054021 4.995 

18. Близнак Нива  000183 57.546 

19. Звезедец Изоставена нива 001361 34.869 

20. Звезедец Изоставена нива 001586 12.972 

    242.644 
 

               ІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за аренда за 

създаване на трайни насаждения – орехи, лешници, овошки с Христо 

Атанасов Атанасов, за посочените в т. І имоти за срок от 15 години, при 

годишна арендна цена 8 лв/дка, с условие арендното плащане да се 

актуализира с изтичане на всяка стопанска година, натрупания за периода 

общ индекс на потребителските цени, обявен на интернет страницата на 

Националния статистически институт. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№409 
 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и 

ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от ЗСПЗЗ, Общински 

съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, 

чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена 5 

лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Евренозово както следва: 

 

№ Имот № Начин на 

трайно 

ползване 

площ 

  000441 Пасище, 

мера 

68.902 

 000627 Нива  10.704 

 000913 Пасище, 

мера 

33.294 

 000549 Пасище, 

мера 

64.998 

 000566 Пасище, 

мера 

22.404 

 000696 Пасище, 

мера 

50.578 

 000751 Пасище, 

мера 

12.307 

 000904 Пасище, 

мера 

21.350 

   284.537 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№410 
 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 

7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 37п от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъде отдаден под 

наем, чрез публично оповестен търг общински земеделски имот № 000769, 

с площ 22.026 дка,  в землището на с. Евренозово, с начин на трайно 

ползване пасище, мера, при начална годишна наемна цена - 5,00 лв./дка, за 

срок до 5 години 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 411 
 

 1.   Общински съвет  Малко  Търново  одобрява  изменение   в 

структурата  на   Общинската  администрация   в частта  ИСТОРИЧЕСКИ 

МУЗЕЙ  „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР  ФОЛ” МАЛКО ТЪРНОВО, съгласно  

Приложение  № 1  към   настоящата  докладна записка, считано в сила на 

настоящето  решение, както следва:  

а/  Общински съвет  Малко   Търново   увеличава  общата  численост 

на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР  ФОЛ” МАЛКО 

ТЪРНОВО”  от 15 на 16   щатни бройки. 

в/  Общински съвет  Малко   Търново     одобрява  структурата  на 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР  ФОЛ” МАЛКО 

ТЪРНОВО” по  длъжности, съгласно Приложение № 1 към настоящата 

докладна записка, а  именно:  

 

   Директор  -  1 

 

 

   Уредник  - археолог -1 

 

   Уредник  - етнограф -1 

 

   Уредник  - историк -1 

      

   Екскурзовод  - 2  

   

   Връзки с обществеността – 1  

    

    Счетоводител  - 1 

   

    Майстор килимар – 4  
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   Пазач невъоръжена  охрана   „Петрова нива”  - 3 

  

  Работник – чистач  - 1  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 412 
 

1.   Общински съвет  Малко  Търново добавя нов обект в разчета 

за капиталови разходи „Изготвяне на инвестиционен проект за ремонтно-

възстановителни дейности на паметника на Илинденско-Преображенското 

въстание в местността „Петрова нива“, община Малко Търново на 

стойност 5 400 / пет хиляди и четиристотин/ лв.   

2.    Общински съвет  Малко  Търново    добавя нов обект в 

разчета за капиталови разходи „Авторски и строителен надзор по време на 

строителството на канализация по улици: „Марица“, „Родопи“, част от „8-

ми март“, част от „Райна Княгиня“ и „Дико Джелебов“  в град Малко 

Търново“ на стойност 2 530 /две хиляди петстотин и тридесет/ лв. 

3. Общински съвет  Малко  Търново    намалява се § 10-00 

„Издръжка“ на дейности 740 от ЕБК и дейност 603 от ЕБК съответно с 

5 400 / пет хиляди и четиристотин/ лв.  и 2 530 /две хиляди петстотин и 

тридесет/ лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 413 
 

Общински съвет   Малко   Търново  определя  основна  месечна   

работна заплата   на   Кмета  на община  Малко Търново   господин  

Илиян  Янчев  в  размер на  1600 лева  считано от 01. 05. 2014 година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 414 
 

1. Община Малко Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, 

по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект: „Повишаване на устойчивото и 

икономическо развитие на граничните общини чрез осигуряване на 

достъпна инфраструктура и подобряване на населените места ”, 

Договор  № РД – 02-29-353 от 13.12.2012 г.,  финансиран от 

Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съфинансиране  чрез 

държавния бюджет, приоритетна ос 1, схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, при следните  параметри: 
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Максимален размер на дълга – 277 186  лв.; 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга –  краткосрочен дълг;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване –  12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

-   Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган  на Програма за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България - Турция, съгласно Договор  

№ РД – 02-29-353 от 13.12.2012 г.  

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.078 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата 

банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

        - Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко 

Търново по Договор  за  безвъзмездна  помощ  № РД –  02-29-353 от 

13.12.2012 г. сключен  с Управляващия орган на Програма за 

трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на 

Община Малко Търново, по която постъпват средствата по 

проект „Повишаване на устойчивото и икономическо развитие 

на граничните общини чрез осигуряване на достъпна 
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инфраструктура и подобряване на населените места ” по 

Договор за безвъзмездна помощ № РД –  02-29-353 от 

13.12.2012 г.  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината 

по член 6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението по т. 1.  

РЕШЕНИЕ 

№415 
 

1.Приема годишните финансови отчети отчети на Странджа тур 

ЕООД в ликвидация  за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. 

     2.Приема крайния ликвидационен баланс на Странджа тур ЕООД в 

ликвидация  и доклада за дейността на ликвидатора.  

     3.Освобождава от отговорност Валентина Иванова Тодорова, като 

ликвидатор на Странджа тур ЕООД в ликвидация и прекратява 

сключения с нея  договор  за ликвидация на дружеството, считано от 

датата на заличаването му от Търговския регистър.  

4.Възлага на ликвидатора в 7-дневен срок от получаването на 

протокола да заяви за вписване заличаването на дружеството от 

Търговския регистър. 

 

РЕШЕНИЕ 

№416 
 

Общински съвет Малко Търново отпуска еднократна финансова 

помощ на стойност 200 /двеста/ лева     на  лицето  Керанка  Тодорова 

Иванова  с  постоянен адрес   село     Граматиково. 

 

Тодор Браяновски: /П/ 

Председател Общински съвет Малко Търново 

 

 


