
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 54 

 
На 26. 06. 2015  година  в заседателната зала на Общинска администрация 

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: Кандидатстване с проект по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“, Инвестиционен проект 3 „Повишаване 

на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от 

общ интерес“, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на 

достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване до услуги за социално включване и 

здравеопазване“, Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG 05М90Р001-2.002 

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ /вх.№286 от 09.06.2015/ 

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

Малко Търново,относно:  Дейности за текущ ремонт предвидени 

по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG 05М90Р001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ“, проект по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, 

Инвестиционен проект 3 „Повишаване на достъпа до услуги, 

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес“, 

Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване 

до услуги за социално включване и здравеопазване“ /вх.№285 от 

09.06.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на членството на Община 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 



Малко Търново в Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „МИГ 

Странджа“ /вх.№283 от 08.06.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Даване на съгласие Община Малко 

Търново да бъде учредител на Местна Инициативна Група 

(МИГ) с наименование „МИГ Царево – Малко Търново“ във 

връзка с М19 – Подкрепа за местно развитие по LEADER (BOMP 

– ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ) по ПРСР 

2014-2020 /вх.№284 от 08.06.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Поставяне на преместваем обект за 

обслужващи дейности – преносима кабина за гранично 

наблюдение в УПИ II, квартал 6 по плана на с. Визица /вх.№289 

от 16.06.2015/ 

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

Търново, относно: Поставяне на преместваем обект за 

обслужващи административни дейности в УПИ I, квартал 6 по 

плана на с. Заберново /вх.№288 от 16.06.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Обявяване на проект за частично 

изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за 

регулация/ за УПИ IV – за търговско занаятчийски комплекс и 

УПИ V – за комплексно жилищно строителство и магазин, 

квартал 41 по плана на гр. Малко Търново /вх.№287 от 

16.06.2015/ 

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

Малко Търново,относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново /вх.№287 от 18.06.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Промяна предназначението на имот 

публична общинска собственост в с. Граматиково /вх.№295 от 

18.06.2015г/ 

10. 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.№290 

от 18.06.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Граматиково /вх.№292 от 18.06.2015/  
12. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Близнак /вх.№293 от 18.06.2015/ 



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

Малко Търново, относно: Поправка в решение №526 по протокол  

№53 от 22.05.2015г. на Общински съвет – Малко Търново 

/вх.№294 от 18.06.2015/ 
14. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Поправка в решение №522 по протокол  

№53 от 22.05.2015г. на Общински съвет – Малко Търново 

/вх.№296 от 18.06.2015/ 
15. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на движима вещ – 

общинска собственост /вх.№ 298/26.06.2015г./ 
16. Питания  и разни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 534 
   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет Малко Търново: 

1. Дава съгласие, Община Малко Търново да кандидатства с проект по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ”,  Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са 

на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включитъелно здравни и социални 

услуги от общ интерес“, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора 

с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за 

социално включване и здравеопазване”.  
 

2. Дава съгласие, за подкрепа на дейността на „Звено за услуги в домашна среда” 

към структурата на Домашен социален патронаж - Малко Търново, създаден по 

процедура „Помощ в дома“. 
 

3. Община Малко Търново се задължава да поддържа услуги за социално 

включване в общността и/или в домашна среда, за срок от 6 месеца без прекъсване, 

след одобряване на окончателния доклад по проекта. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 535 
           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Малко Търново: 

 

1. Дава съгласие, 4 броя помещения и прилежащи пространства с обща площ  121 

кв.м., представляващи част от сграда с идентификатор 46663.501.338.1, публична 

общинска собственост съгласно  Акт № 742 от 10.08.2009 г., да  се използват за 

нуждите на „Звено за грижа в домашна среда” към Домашен социален патронаж - 

Малко Търново, за срока на изпълнение на проекта. 

 



2. Община Малко Търново се задължава да не променя предназначението на 

ремонтираните помещения за срок от 3 години, считано от датата на  одобряване на 

окончателния доклад по проекта. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 536 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 22 

ал. 1 т. 1 и сл. от ЗЮЛНЦ и чл. чл. 21, предл. първо от раздел 9.3 на УСТАВА на СНЦ 

„МИГ СТРАНДЖА“, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ:  

 

1. Дава съгласие Община Малко Търново да прекрати членството си в 

СНЦ „МИГ Странджа“ с БУЛСТАТ 175916225, рег. по ф.д. № 73/2010г. на 

Бургаски окръжен съд. 

 

Упълномощава кмета на община Малко Търново, като му възлага да предприеме 

всички правни и фактически действия съгласно действащото българско 

законодателство за изпълнение на настоящото решение като в т.ч. подаде едностранно 

волеизявление от името на Община Малко Търново до СНЦ „МИГ Странджа“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 537 
 

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

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ:  

 

1. Дава съгласие Община Малко Търново да подпише споразумение със съседната 

Община Царево с цел формиране на обединение за създаване на публично-частно 

партньорство и учредяване на Местна Инициативна Група (МИГ) за прилагане на 

териториален принцип на Стратегия за местно развитие (СМР) чрез прилагане на 

подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, финансиран по линия на 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и по повече от 

един от фондовете, включени във финансирането на подхода ВОМР.  

 

2.Дава съгласие Община Малко Търново да бъде учредител на Местна Инициативна 

Група (МИГ) с наименование: „МИГ Царево-Малко Търново“ и учредител на 

сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с 

наименование: Сдружение с нестопанска цел „МИГ Царево-Малко Търново“, 

регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с цел 

стимулиране на местното развитие чрез прилагане на подхода ВОМР от ПРСР (2014-

2020 година) и на многофондова Стратегия за местно развитие на целевата територия 

на действие на МИГ, обхващаща територията на двете общини. В МИГ Община Малко 

Търново участва с всички населени места, вкл. с административния си център – гр. 

Малко Търново и съставлява част от целевата територия на действие на „Местната 

инициативна група Царево-Малко Търново“. 

 



2. Дава съгласие Община Малко Търново да бъде член на колективния върховен 

орган – Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Царево-Малко 

Търново“ и на управителния орган на сдружението – Управителния съвет съобразно 

квотния принцип и право на глас съгласно приложимото общностното и българско 

законодателство, ЗЮЛНЦ, ПРСР (2014-2020) и подзаконовата нормативна база, 

регулираща подхода ВОМР.  

 

3. Избира за представител на Община Малко Търново в колективния върховен 

орган и в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Царево-Малко Търново“ -  ИЛИЯН 

ЯНЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ведно с всички права и 

задължения, произтичащи от неговата представителна власт. 

 

4. Дава съгласие Община Малко Търново, чрез своя представител, да одобри 

Устава на СНЦ „МИГ Царево-Малко Търново“ и да подпише учредителния 

протокол на сдружението.  

 

5. Дава съгласие Община Малко Търново да одобри решение на върховния колективен 

орган на СНЦ „МИГ Царево-Малко Търново“ за кандидатстване на сдружението по 

подготвителната Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР за 

периода 2014-2020 година по подхода ВОМР чрез подаване на Заявление за 

подпомагане за получаване на финансова помощ за административни разходи и за 

подготвителни дейности, включващи: изграждане на капацитет за придобиване на 

умения и функциониране на МИГ; обучение на местните заинтересовани страни и 

създаване на мрежи; проучвания и анализи на целевата територия; подпомагане 

процеса на подготовка на Стратегия за местно развитие (СМР), финансирана по 

ЕЗФРСР и по повече от един фонд; насърчаване включването на местното население в 

разработването и бъдещото прилагане на СМР; информиране на местното население 

относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд; 

популяризиране на местната идентичност, както и консултации със заинтересованите 

страни за целите на подготовката на СМР и дейности за координация на процеса.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 538 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка с чл. 4, ал. 3 

от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за 

търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-

декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново 

приема схема за поставяне на преместваем обект за обслужващи дейности – преносима 

кабина за гранично наблюдение в УПИ ІІ, квартал 6 по плана на с. Визица. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 539 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка с чл. 4, ал. 

3 от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за 

търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-



декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново 

приема схема за поставяне на преместваем модулен обект за обслужващи 

административни дейности в УПИ І, кв. 6 по плана на с. Заберново.   
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 540 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ, 

Общински съвет Малко Търново дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на 

Община Малко Търново проект за частично изменение на ПУП/подробен устройствен 

план/ - ПР / план за регулация/ за УПИ ІV – за търговско занаятчийски комплекс и УПИ 

V – за комплексно жилищно строителство и магазин, квартал 41 по плана на гр. Малко 

Търново. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 541 
 

 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 поземлен имот с идентификатор 

46663.501.645 по кадастралната карта на гр. Малко Търново с площ 462 кв. м да 

бъде продаден на Пролетина Димитрова Мореева, ЕГН 8002210530 и Добрина 

Димитрова Мореева, ЕГН 8305190531, собственици на законно построената в 

имота жилищна сграда на цена 3374 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 542 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново обявява 
урегулиран поземлен имот II, кв. 27 по плана на с. Граматиково, с площ 924 кв. 
м, ведно с построената в имота сграда с площ 180 кв. м. за частна общинска 
собственост. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 543 
 

            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 от 10 години, общински земеделски имоти в землището 

на гр. Малко Търново както следва: 

 



№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.   Друг вид нива 46663.10.28 5,924 

  Друг вид нива 46663.10.29 4,137 

3  Друг вид нива 46663.10.300 3,922 

4. Друг вид нива 46663.14.21 6,486 

5. Друг вид нива 46663.14.22 7,000 

6. Друг вид нива 46663.14.23 2,000 

7. Друг вид нива 46663.14.24 2,000 

8. Друг вид нива 46663.14.25 2,001 

9. Друг вид нива 46663.14.39 6,262 

10. Изоставена орна земя 46663.85.9 3,000 

11. Изоставена орна земя 46663.85.10 4,856 

12. Изоставена орна земя 46663.83.229 12,001 

13. Изоставена орна земя 46663.83.278 6,641 

   66,230 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 544 
 

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 за 2015 г. УПИ ІI, кв. 27 по плана на с. 
Граматиково, с площ 924 кв. м, ведно с построената в имота сграда с площ 180 
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 да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, УПИ 
ІI, кв. 27 по плана на с. Граматиково, с площ 924 кв. м, ведно с построената в 
имота сграда с площ 180 кв. м.  при начална цена 29866 лева. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 545 
 

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 за 2015 г. УПИ VІI, кв. 7 по плана на с. 
Близнак, с площ 4300 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 да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, УПИ 
VІI, кв. 7 по плана на с. Близнак, с площ 4300 кв. м при начална цена 23795 лева, 
за който е съставен АЧОС № 332/04.01.2010 г.  
 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 546 
 

          На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, 
поправя Решение № 526, взето с Протокол № 53 от 22. 05. 2015 г. на Общински 
съвет – Малко Търново, поради допусната явна фактическа /техническа/ 
грешка при изписването на площта на поземлен имот № 067028, а именно: 
вместо „с площ 1,999 дка“  да се чете „с площ 3,684 дка“  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 547 
 

          На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, 
поправя Решение № 522, взето с Протокол № 53 от 22. 05. 2015 г. на Общински 
съвет – Малко Търново, поради допусната явна фактическа /техническа/ 
грешка при изписването на идентификатора на поземлен имот, описан на ред 
първи на приложената таблица, а именно: вместо идентификатор 

46663.13.122  да се чете идентификатор 46663.13.123 .  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 548 
 

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

отменя Решение № 509/24.04.2015 г. за продажба на лек автомобил Мицубиши Шогун, 

тъмносин металик, ДК № А 6083 КХ. 

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

чл. 22, ал. 1 от Наредбата за Общинската собственост, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си лек автомобил Мицубиши Шогун, тъмносин металик, 

4М40ВS2184 да бъде отдаден под наем, без търг или конкурс, на Държавно горско 

стопанство Малко Търново, при месечна наемна цена 60 лева, в т. ч. ДДС. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 


