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  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

  

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 46 

 

На 19. 12. 2014 година  в залата на 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 Отчета за работата на 

общинска администрация Малко Търново за периода   месец  

ноември  2013 - месец ноември 2014год./вх.№178 от 11.12.2014г./ 

2. Докладна  записка  от господин Илиян Янчев - кмет на община    

Малко Търново, относно: Извършване на вътрешно компенсирани 

промени на капиталовата програма на община Малко Търново за 

2014 год./вх.№174 от 11.12.2014г./ 

3. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Приемане Размера на такса „Битови 

отпадъци” за 2015г. и План-сметка за дейностите по чл.66 ал.1 от 

ЗМДТ за поддържане на чистотата, сметосъбирането и 

сметоизвозването за Община Малко Търново и определяне на 

размера за  такса битови отпадъци в Община Малко Търново през 

2015г. /вх.№179 от 11.12.2014г./ 

4. Докладна  записка  от  господин  Илиян Янчев - кмет  на община    

Малко  Търново, относно: Одобряване на структурата и общата 

численост на Общинска администрация Малко Търново /вх.№176 от 

11.12.2014г./  

5. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко  Търново, относно: Приемане на вътрешни правила и 

методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на конкретни политики от Община Малко Търново/ 

вх.№173 от 11.12.2014г./  

6. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев -  кмет  на община    

Малко  Търново, относно: Определяне срока на валидност на 

разрешението за таксиметров превоз на пътници и изменение и 

допълнение на Решение №530 ат 29.04.2011г. на Общински съвет за 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз 

на пътници за един километър на територията на Община Малко 

Търново /вх.№175 от 11.12.2014г./ 

7. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко  Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ 

-126, кв.13 по плана на с. Близнак /вх.№180 от 12.12.2014г./ 

8. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на с. Стоилово /вх.№181 от 

12.12.2014г./ 

9. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Младежко за разполагане на 

пчелни кошери /вх.№182 от 12.12.2014г./ 

10. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев -  кмет  на община    

Малко  Търново, относно:  Определяне на цената и продажба на 

имот – частна общинска собственост в гр. Малко Търново /вх.№183 

от 12.12.2014г./ 

11. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев -  кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землищата на гр. Малко Търново и с. Стоилово 

/вх.№184 от 12.12.2014г./ 

12. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев -  кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново /вх.№185 от 

12.12.2014г./ 

13. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко  Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в имот с 

идентификатор 46663.501.58 по кадастралната карта на гр. Малко 

Търново /вх. №186 от 12.12.2014г./ 

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ 

– 73 и УПИ VІІ – 73, кв.18 по плана на с. Евренозово /вх.№187 от 

12.12.2014г./ 

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

Малко Търново, относно: Придобиване на имоти в гр. Малко 

Търново /вх.№188 от 12.12.2014г./ 

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

Малко Търново, относно: Придобиване на имоти в гр. Малко 

Търново /вх.№189 от 12.12.2014г./ 

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

Малко Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в Асоциацията по ВиК – Бургас /вх.№177 от 11.12.2014г./ 
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18. Доклада  записка от  госпожа   Веселина  Градева -  общински 

съветник  относно  отпускане на еднократна  финансова помощ. 

19.  Питания  и разни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

     № 453 

 

Общински  съвет Малко Търново  приема    Отчета  за работата  на  

Общинска  администрация   Малко  Търново  за периода ХІ 2013 година  

до  ХІ 2014 година  съгласно  Приложение № І,  неразделна част от  

настоящата  докладна. 

                                                                                                                                   

Р Е Ш Е Н И Е  

       № 454 
 

1. Да се увеличи сметната стойност на обект „Ремонт на паметника на 

загиналите герои в местността Петрова нива, община Малко Търново” 

съгласно разпоредбите на ПМС 165/12.08.2013г. с 15 000 лв. с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

2. Да се увеличи сметната стойност на обект „Основен ремонт път ІV -

98028 І-9-м. Босна – Звездец- с. Младежко – 21 678,13лв. с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

3. Да се намали годишната задача на следните пътища: 15 191 лв. с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи: 

 

- Основен ремонт път І-79612І-9- с. Звездец - Евренозово - Близнак ІІІ-908-

1643лв. 

- Основен ремонт път ІV-90095 ІІ-99- Царево -Малко Търново – 

Сливарово”-2 675лв. 

- Основен ремонт път ІV-98704 ІІІ-907-м. Босна-Визица-Бяла вода – 

1 376лв. 

- Основен ремонт път ІV-98704ІІІ-907- м. Босна-Визица-Бяла вода -

1 532лв. 

- Основен ремонт път ІV -98708ІІІ-907-м. Босна – Визица – Калово- 1 529 

лв. 

- Основен ремонт път І-9 ІV 98032 ІV-980 – с. Звездец- Малко Търново-

с.Бръшлян -3799лв. 

- Основен ремонт път ІV 98712 ІІІ-907-м. Босна – Визица- с. Заберново – 

1 483 лв. 

- Основен ремонт път І -9 ІV -98033 ІV -980 – с. Звездец- Малко Търново- 

с.Стоилово – 1 154 лв. 

4. Да се намали годишната задача за обект: „Изграждане на канализация на 

ул. „ Марица”, ул. „Родопи”, част от ул. „8-ми март”, част от ул. „Райна 
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Княгиня” и ул. „Дико Джелебов” с 20 662,59лв. с източник на финансиране 

целева субсидия за капиталови разходи, поради направени икономии по 

проведена процедура по ЗОП. 

5. Да се намали годишната задача на обект: „Ремонт санитарни възли 

сграда Младежки дом” -192,01 лв. с източник на финансиране целева 

субсидия за капиталови разходи. 

6. Да се намали годишната задача на обект: „Ремонт покрив на бл.7, 

кв.41/жил.блок над магазина на ВК „Илия Бояджиев” – 34,52 лв. с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

7. Да се намали годишната задача на обект „Доставка и монтаж на 

електронна автомобилна везна” за обект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Малко Търново” с 48 лв. с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

8. Да се намали годишната задача на обект: „ СМР Посетителски център м. 

Петрова нива” с 550,01 лв. с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи. 

9. Допълва обектите „ Ремонт на паметника на загиналите герои в 

местността Петрова нива и „Основен ремонт път ІV – 98028  І-9- м. Босна – 

Звездец – с. Младежко –   21 678, 75 лв.  като преходни за 2015 г. в списъка 

на преходните обекти за 2015г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

    № 455 

 

 1. Общински съвет  Малко Търново приема  Размера на такса 

„Битови отпадъци”  за 2015 г. – Приложение 1 от „ Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Малко Търново” 

 
Приложение 1 

 

№по 

ред 

                                   

                           Р  А З  Д  Е  Л  

     Промил ‰ 

       2015 год. 

1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани  

в строителните граници на населеното място, 

както и за жилищни имоти на юридически лица 

 

1.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО    4.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   2.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

   0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   5.0 
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 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

  3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 7.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

 2.5 

2. За нежилищни имоти на юридически лица в  

строителните граници на населеното място 

 

2.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО  8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ  8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

3. За нежилищните имоти на граждани извън  

Строителните граници на населеното място 

 

3.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ    3.0 
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 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

4 За нежилищните имоти на юридически лица  

извън строителните граници на населеното място 

 

4.1 ГР. МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.2 С. ГРАМАТИКОВО, С. ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 0,5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1,5 

5 За незастроени имоти в строителните  граници на 

населените места от община М.Търново за 

физически и юридически лица 

 

5.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 
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5.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

5.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.0 

6 За нежилищни имоти на граждани,използвани с 

търговска цел в  населените места от община 

М.Търново 

 

6.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.5 

6.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

2.5 

6.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.5 

 

 

 2. Общински съвет  Малко Търново приема  ПЛАН-СМЕТКА за 

приходите от такса битови отпадъци и необходимите разходи за 

дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане на битови 

отпадъци и поддържане на места за обществено ползване за 2015  год.   
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Приложение 2 

                                                   П  Л  А  Н  -  С  М  Е  Т  К  А  

 

за приходите от такса битови отпадъци и разходите за дейностите по   

събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за 

почистване 

на обществени територии за 2015 г. 
 Приходи/лв. Разходи/лв 

І. За гр. Малко Търново    

1.Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 31 267  

-имоти на фирми  41 638  

-задължения от минали години  68 058  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ   

 по чл. 60 от ЗУО  (4 448)  

 по чл. 64 от ЗУО (21 950)  

Всичко приходи с изкл. по депозит 140 963  

2.Разходи,предвидени в план-сметката:   

2.1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

 72 839 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци  10 026       

2.3. Почистване на територии за обществено ползване           69 386 

 

2.4.Отчисления по чл.60 от ЗУО 

 (4 448) 

2.5.Отчисления по чл. 64 от ЗУО  (21 950) 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО   5 000 

2.7. Съфинансиране на инвестиционен проект на регионално 

ДТБО М.Търново 

  

( 319 400 ) 

Всичко Разходи   

Всичко I : 140 963 157 251 

   

II.За селата: 

Граматиково,Звездец,Бръшлян,Младежко,Стоилово, 

Евренозово,Заберново,Близнак,Бяла вода,Калово,Визица 

  

1. Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 19 375  

-имоти на фирми    24 532  

-задължения от минали години  32 187  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ  

 

 

по чл. 60 от ЗУО (1 362)  

 по чл. 64 от ЗУО (8 400)  

Всичко приходи с изкл. по депозит 76 094  

2.Разходи, предвидени в план- сметката :   
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2.1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

 32 559 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци  5 400 

2.3 Почистване на територии за обществено ползване  19 847 

2.4.отчисления по чл. 60 от ЗУО  (1 362) 

2.5.отчисления по чл. 64 от ЗУО  (8 400) 

2.6 закупуване на нови съдове за БО  2 000 

Всичко разходи   

Всичко II : 76 094 59 806 

ІІІ Мостово финансиране /заем/ за съфинансиране на 

строителството на Регионално ДТБО Малко Търново 

( 319 400 ) ( 319 400 ) 

ІV Отчисления по ЗУО ( 36 160) ( 36 160) 

Общо за Община Малко Търново ( І + ІІ ) 217 057 217 057 

Общо за Община М.Търново ( І + ІІ + ІІІ+ІV ) 572 617 572 617 

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 456 

 

На  основание чл. 21, ал. 1 г. 2 от Закона за местното самоуправление 

и  местната  администрация, Общински съвет  Малко  Търново:  

1.   Одобрява структурата  на   Общинска  администрация – Малко 

Търново, съгласно Приложение  № 1 неразделна  част  от  настоящия   

протокол. 

2. Възлага на кмета  на община  Малко  Търново, въз основа на 

одобрената  структура и численост  да утвърди поименно длъжностно 

разписание считано от 01. 01. 2015 година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 457 
 

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

Общински съвет - Малко Търново:  

ППриема „Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от Община 

Малко Търново“ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

           № 458 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА  и  чл.24а, ал.3 от 

Закона  за автомобилните превози определям срока на валидност на 

разрешителните за таксиметров превоз на пътници три години от датата на 

издаването. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  и  чл.24а, ал.5, във 

връзка с чл.24а, ал.6 от Закона  за автомобилните превози, определя 

минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на 

Община Малко Търново, както следва: 

• Максимални цени:  

- за дневна тарифа за един километър пробег  -  0,90 лева; 

- за нощна тарифа за един километър пробег  - 1,10 лева; 

• Минимални цени: 

- за дневна тарифа за един километър пробег -  0,60 лева; 

- за нощна тарифа за един километър пробег -  0,70 лева; 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 459 
 

                   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 Иван Христов Стоилов и 

Костадин Белинов Кралев по отношение на УПИ VІ - 126, кв. 13 по плана 

на с. Близнак, за 147,30/1317,30 идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС № 493/11.12.2014 г. за сумата от 

730.00 лв. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 460 

   

    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 8 лева/дка, за срок до 5 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Стоилово както следва: 
 

№ Начин на трайно ползване Имот № Площ/дка 

1.  нива 000596 3,363 

2 полска култура 010018 0,972 
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3 полска култура 010019 2,083 

4 полска култура 010020 0,970 
5 полска култура 010025 1,766 

6 полска култура 010046 2,093 

7 полска култура 010047 1,295 

8 полска култура 010048 1,806 

9 полска култура 010055 2,965 

10 полска култура 010058 0,469 

11 полска култура 010087 4,290 

12 полска култура 010102 0,990 

13 полска култура 010104 0,944 

14 полска култура 010105 3,024 

15 полска култура 010106 1,378 

16 полска култура 010107 1,311 

17 полска култура 010108 1,023 

18 полска култура 010127 2,088 

19 полска култура 010175 2,432 

20 полска култура 010187 3,793 

21 полска култура 010189 1,797 

22 полска култура 010190 1,196 

23 полска култура 010200 2,100 

24 полска култура 010205 7,954 

25 полска култура 010211 2,479 

26 полска култура 010213 1,703 

27 полска култура 010218 3,046 

28 полска култура 010261 4,838 

29 полска култура 010264 1,368 

30 полска култура 010269 3,245 

31 полска култура 010343 0,491 

32 полска култура 010376 0,897 

33 полска култура 010377 0,729 

34 полска култура 010380 0,869 

35 полска култура 010383 0,780 

36 полска култура 010384 0,503 

37 полска култура 010386 1,158 

38 полска култура 010402 2,986 

39 полска култура 010405 1,005 

40 полска култура 010413 3,530 

41 полска култура 010434 0,577 

42 полска култура 010447 0,771 

43 полска култура 010448 2,264 

44 полска култура 010455 3,688 

45 полска култура 010516 0,807 

46 полска култура 010566 1,154 

47 полска култура 010573 0,920 

48 полска култура 010580 1,000 

49 полска култура 010653 0,640 

50 временно неизползвана нива 017012 9,658 

51 временно неизползвана нива 030003 5,000 

52 временно неизползвана нива 031017 13,251 

   121,459 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 461 

 

           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 Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 20.00 лв/дка, за срок до 

5 години, общински земеделски имот № 000121 в землището на с.  

Младежко, с площ 4.161 дка. 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 462 

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 имот с идентификатор 

46663.501.822 по кадастралната карта на гр. Малко Търново с площ 502 кв. 

м., заедно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 

46663.501.822.1, с площ 77 кв. м. 

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 имот с идентификатор 46663.501.1830 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново, с площ 502 кв. м., заедно с 

построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 46663.501.822.1, 

с площ 77 кв. м да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, 

при начална цена 8512 лв. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 463 
 

            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, 8 

лева/дка за ниви, за срок до 5 години, общински земеделски имоти в 

землищата  на гр. Малко Търново и с. Стоилово както следва: 

 
№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № Площ/дка 

1.  гр.Малко Търново изоставена орна земя 46663.33.41 217,617 

2 гр.Малко Търново изоставена орна земя 46663.34.13 33,124 

3 с. Стоилово временно неизползвана 020068 7,000 
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нива 

    257,741 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 464 
 

           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, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 8 лева/дка, за срок до 10 

години, общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново, 

както следва: 

 

№ Начин на трайно 

ползване 

Имот № Площ дка 

1.  Друг вид нива 46663.10.61 4.731 

2 Изоставена орна земя 46663.83.227 9.998 

 Общо:  13.729 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

     № 465 
 

                   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 съсобственост между Община Малко Търново и 

„Марабела Трейд“ ЕООД по отношение на имот с идентификатор 

46663.501.58 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 1400/4400 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в 

АЧОС № 1/11.10.2005 г. за сумата от 14015,00 лв.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 466 
 

                   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 Стоян Стойков Стоянов по 

отношение на УПИ VІ - 73, кв. 18 по плана на с. Евренозово за 120/1196 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в 

АЧОС № 490/08.12.2014 г. за сумата от 991,00 лв. и по отношение на УПИ 

VIІ - 73, кв. 18 по плана на с. Евренозово за 128/1212 идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

491/08.12.2014 г. за сумата от 1057,00 лв. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 467 
 

I. 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 - общинска собственост към Раздел ІV 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО 

ПРИДОБИВАНЕ: 

т. 1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 46663.501.1.20, с площ 

88,00 кв. м, по кадастралната карта на гр. Малко Търново, чрез закупуване 

със собствени средства. 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал. 2 

от Закона за общинската собственост Общински съвет дава съгласието си 

Община Малко Търново да закупи от ВК „Илия Бояджиев“ гр. Малко 

Търново Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 46663.501.1.20, с 

площ 88,00 кв. м на цена 17481 лева.  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 468 

 

I. 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 - общинска собственост към Раздел ІV 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО 

ПРИДОБИВАНЕ: 

т. 2 Железарски магазин  с идентификатор 46663.501.791.777.1.2, с площ 

126 кв. м и 112/250 кв. м в идеална част от имот с идентификатор 

46663.501.791 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, чрез 

закупуване със собствени средства. 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал. 2 

от Закона за общинската собственост Общински съвет дава съгласието си 

Община Малко Търново да закупи от ВК „Илия Бояджиев“ гр. Малко 

Търново железарски магазин  с идентификатор 46663.501.791.777.1.2, с 

площ 126 кв. м  и 112/250 кв. м в идеална част от имот с идентификатор 

46663.501.791, на цена 31054 лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 469 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет- Малко 

Търново: 

 

 1.УПЪЛНОМОЩАВА Илиян Янчев - Кмет на Община Малко 

Търново, представител по Закон на общината в Асоциацията по ВиК – 

Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас 

решения, както следва: 

1. За приемане на решение за брак на излезли от употреба ДМА за 

периода 2012-2013г., по изготвени от „ВиК” Бургас списъци; 

2.За приемане на решение за сключване на договор за стопанисването, 

поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както 

и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане с 

„ВиК” Бургас по реда на чл.198п от Закона за водите и чл.34 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация и предложения проекто-договор; 

3. За приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Бургас за 2015г. в рамките 

на 10 000/десет хиляди/ лв. на основание чл.20, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация. 

4. За приемане на годишен финансов отчет за 2013г. на Асоциацията 

по ВиК – Бургас. 

2.  Общински съвет  Малко  Търново ОПРЕДЕЛЯ Тонка Стоева - 

Зам.кмет на Община Малко Търново, за представител на общината в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на 

Кмета на Община Малко Търново да участва лично в Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на посочените решения. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 470 

Общински съвет Малко Търново отпуска еднократна финансова 

помощ на лицето Тодорка Костадинова Бахчеванова с постоянен адрес 

село Звездец, ул. „Велека” №6 в размер на 300 /триста/ лева. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:  ___/П/______ 

                          / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 

 

 



 

 16 

 


