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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 53 

 
На 22. 05. 2015  година  в залата    на    Бизнес център – Малко Търново 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: Поемане на краткосрочен общински 

дълг чрез Фонд за органите на местното управление „ФЛАГ“ 

ЕАД /вх.№263 от 15.05.2015/ 

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

Малко Търново,относно:  Приемане на Наредба за принудително 

изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от 

четвърта до шеста категория или части от тях на територията на 

община Малко Търново /вх.№255 от 15.05.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Одобряване на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на град Малко Търново, във 

връзка с изпълнението на проект: „Изготвяне на Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко 

Търново“, финансиран по Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013г. /вх.№264 от 15.05.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Сключване на предварителен договор 

за продажба, във връзка с изготвяне на ПУП в гр. Малко 

Търново /вх.№265 от 15.05.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Смяна предназначението и одобряване 

продажната цена на общински апартамент в гр. Малко Търново 

/вх.№266 от 15.05.2015/ 

6. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски 

имоти на гр. Малко Търново /вх.№267 от 15.05.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на гр. Малко Търново /вх.№268 от 

15.05.2015/ 

         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: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Граматиково /вх.№269 от 

15.05.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на с. Граматиково /вх.№270 от 

15.05.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Граматиково /вх.№262 от 

15.05.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Граматиково /вх.№271 от 15.05.2015г/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на с. Звездец /вх.№272 от 

15.05.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Определяне на цената и продажба на 

имот – частна общинска собственост в с. Звездец /вх.№273 от 

15.05.2015/ 
14. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на с. Визица /вх.№274 от 

15.05.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището с. Бяла вода /вх.№275 от 

15.05.2015/ 
16. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

XIV-159, кв.26 по плана на с. Близнак /вх.№276 от 15.05.2015/ 
17. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището гр. Малко Търново и с. Стоилово 

/вх.№278 от 21.05.2015/ 
18. Питания  и разни. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 517 

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 

дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Инвестиции в защита на природното и културното наследство на Общините Малко 

Търново и Бююкмандъра“, финансиран от Програма за трансгранично 

сътрудничество България Турция, приоритетна ос 2: Подобряване качеството на 

живот, Област на интервенция 2.1: Защита на околната среда, природата и 

културното-историческото наследство, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 298 738,31 (двеста деветдесет и осем 

хиляди седемстотин тридесет и осем 0,31 лв.); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 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 съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ №  РД -02-29-13/30.01.2014 г. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 5.328 %,  

 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 -02-29-13/30.01.2014 г., сключен с 

Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество по 

ИПП България – Турция  и  

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община малко 

Търново, по която постъпват средствата по проект „Инвестиции в защита 
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на природното и културното наследство на Общините Малко Търново и 

Бююкмандъра“  по Договор за безвъзмездна помощ № 2007CB16IPO008-

2013-3-029/ РД -02-29-13/30.01.2014 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 подготви 

искането за кредит, 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.  

                                                       Р Е Ш Е Н И Е 

№ 518 
 Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 

незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на 

община Малко Търново. 

                                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№ 519 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Малко Търново  

1. Одобрява и приема представения Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Малко Търново. 

2. Възлага на кмета на община Малко Търново да предприеме необходимите 

действия за представяне на Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Малко Търново пред Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г. за съгласуване и одобрение.  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 520 
                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 3, във връзка с 

ал. 1 от Закона за устройство на територията, и чл. 57 от Наредбата за общинската 

собственост Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Кмета на Общината да 

сключи предварителен договор със собственика на имоти с идентификатор 

46663.501.1076 и идентификатор 46663.501.1195 по кадастралната карта на гр. Малко 

Търново за 26 кв. м в идеална част от новообразувания имот с идентификатор 

46663.501.1076 с обща площ 855 кв. м,  на цена 390 лв. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 521 
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          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. № 12 в бл. 25, 
вх. Б, 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 № 12 в 
бл. 25, вх. Б, ет. 1, ж. к. „Изток”, в гр. Малко Търново. на неговия наемател  на 
цена 7333 лв. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 522 
            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: 
 

землище Начин на трайно 
ползване 

Имот № площ 

М. Търново Изоставена орна земя 46663.13.122 2,000 

М. Търново Изоставена орна земя 46663.13.127 3,177 

М. Търново Изоставена орна земя 46663.13.133 4,000 

М. Търново Изоставена орна земя 46663.13.221 11,643 

М. Търново Изоставена орна земя 46663.90.29 10,000 

М. Търново Изоставена орна земя 46663.90.41 29,277 

М. Търново Изоставена орна земя 46663.90.12 102,967 

М. Търново Изоставена ливада 46663.131.32 59,783 

   222,847 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 523 

 
            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, 8 лева/дка, за срок до 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.85.2, с площ 4,000 дка, отреден като изоставена орна земя,  в 

землището на гр. Малко Търново 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 524 
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 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 10 години, 
общински земеделски имот № 056010 в землището на с. Граматиково, с площ 
11.500 дка 
 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 525 

             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 ниви, за срок до 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Граматиково както следва: 
№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

площ 

1.   000209 Изоставена нива 6,763 

2.  000316 Изоставена нива 3,467 

3.  001007 Нива  13,978 

4.  011085 Нива  0,692 

5.  036010 Нива  14,260 

6.  039017 Нива  0,599 

7.  039040 Нива  0,500 

8.  039053 Нива  5,002 

9.  039058 Нива 3,490 

10.  039110 Нива 2,999 

11.  039127 Нива 1,450 

12.  060020 Нива 5,245 

13.  060024 Нива 4,000 

14.  060025 Нива 6,001 

15.  061012 Изоставена нива 1,113 

16.  061036 Изоставена нива 1,760 

17.  071004 Изоставена нива 1,701 

   73,02 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 526 
            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, 8 лева/дка, за срок до 10 години, общински земеделски имот № 067028, с 

площ 1.999 дка, отреден като изоставена орна земя,  в землището на с. Граматиково. 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 527 
 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 
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придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, 
Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си част от УПИ VI, кв. 5 по 
плана на с. Граматиково, с площ 990/1640 кв. м., да бъде продадена на                     
ВК „Илия Бояджиев“, гр. Малко Търново на цена 8232 лева.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 528 
             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 № 000220 и № 001395 в землището на с. Звездец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 529 
          І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от 
Закона за общинска собственост Общински съвет Малко Търново дава 
съгласието си да бъде включен в годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите – общинска собственост т. II, УПИ ХIV, кв. 22 по плана 
на с. Звездец. 
          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  УПИ ХIV, кв. 22 по плана на с. Звездец, с площ 550 кв. м., 
ведно с построената в имота едноетажна сглобяема сграда гтип „Юлка“ с площ 
48 кв. м, да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при 
начална цена 3806 лева. 
 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 530 
            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, 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 както 

следва: 
 

Землище  Начин на трайно ползване Имот № площ 

Визица  Нива 046010 8,757 

Визица Нива  047003 1.093 

   9.850 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 531 
 

            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 
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си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 8 лева/дка за ниви, за срок от 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Бяла вода както следва: 
№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.   Нива 000160 12,111 

2   Нива  000159 17,944 

3  Нива  000178 9,114 

4 Нива  013010 4,999 

   44,168 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 532 
 

                   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 собствениците на ПИ 159 по отношение на УПИ 
ХIV-159, кв. 26 по плана на с. Близнак за 36/868 идеални части от поземления 
имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 496/14.05.2015 г. за сумата от 
368,00 лв.  
 

                                                     Р Е Ш Е Н И Е 

№ 533 
 

            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 

1.  Изоставена орна земя 46663.33.10 4,999 

2 Изоставена орна земя 46663.33.13 51,459 

3 Изоставена орна земя 46663.33.2 1,925 

4 Изоставена орна земя 46663.33.31 71,771 

5 Изоставена орна земя 46663.33.44 89,056 

6 Изоставена орна земя 46663.49.232 21,423 

7 Изоставена орна земя 020042 66,731 

8 Изоставена орна земя 020078 4,002 

   311,366 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  ………………………. 

                                                                         / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 

 


