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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 55 
 

На 31.07.2015  година  в залата на Бизнес център - Малко Търново се проведе 

редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

Малко  Търново, относно: Удостояване на г-н Недялко Асенов 

Йорданов със званието „Почетен гражданин на град Малко 

Търново“ /вх.№302 от 09.07.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Удостояване на г-жа Милка Тодорова 

Коларова със званието „Почетен гражданин на град Малко 

Търново“ /вх.№301 от 06.07.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Удостояване на г-жа Комня Георгиева 

Кузманова със званието „Почетен гражданин на град Малко 

Търново“ /вх.№303 от 09.07.2015 

4. Докладна  записка  от  господин  Тодор Браяновски – председател на 

Общински съвет Малко  Търново, относно: Необходимостта от 

избор на нов съдебен заседател при Районен съд Малко Търново 

/вх.№317 от 22.07.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Приемане на промени и 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 град Малко Търново“, финансиран по Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 2007-2013г., ДБФП 

№BG161PO001/5-0-/2013/031.  /вх.№306 от 22.07.2015/ 

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

Търново, относно: Смяна предназначението и продажба на 

общински апартамент  /вх.№307 от 22.07.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

III – 132, кв.4 по плана на с. Стоилово /вх.№308 от 22.07.2015/ 

         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: Прекратяване на съсобственост в УПИ I 

– 54, кв.16 по плана на с. Бръшлян /вх.№310 от 22.07.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново /вх.№309 от 22.07.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново /вх.№316 от 22.07.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Промяна предназначението на имот – 

публична общинска собственост в гр. Малко Търново /вх.№321 

от 31.07.2015г/ 

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

Малко Търново, относно: Предоставяне под наем на част от имот 

– публична общинска собственост в гр. Малко Търново /вх.№311 

от 22.07.2015/ 

13.  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.№313 от 

22.07.2015/ 
14.  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.№315 

от 22.07.2015/ 
15.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището с. Звездец  /вх.№314 от 22.07.2015/ 
16.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Безвъзмездно придобиване на имот в с. 

Звездец, собственост на Министерството на отбраната /вх.№319 

от 28.07.2015/ 
17.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Създаване на местно публично-частно 

партньорство с участието на Община Малко Търново и Община 

Царево за подаване на заявлени еза изразяване на интерес за 

реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ по ПРСР 2014 – 2020г., подкрепена от ЕЗФРСР  

/вх.№ 320 от 31.08.2015г./ 

18.  Питания и разни 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 549 

 На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и Наредба №9 за морално 

стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към Община Малко 

Търново, Общински съвет Малко Търново удостоява г-н Недялко Асенов 

Йорданов със званието „Почетен гражданин на град Малко Търново“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 550 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и Наредба №9 за морално стимулиране 

на физически и юридически лица със заслуги към Община Малко Търново, 

Общински съвет Малко Търново удостоява г-жа Милка Тодорова Коларова със 

званието „Почетен гражданин на град Малко Търново“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 551 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и Наредба №9 за морално стимулиране 

на физически и юридически лица със заслуги към Община Малко Търново, 

Общински съвет Малко Търново удостоява г-жа Комня Георгиева Кузманова със 

званието „Почетен гражданин на град Малко Търново“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 552 

1. Общински съвет Малко Търново обявява процедура за подбор на 

кандидат за съдебен заседател към Районен съд Малко Търново. 

2. Общински съвет Малко Търново възлага на Председателят на 

Общински съвет Малко Търново в срок от 3 /три/ работни дни да 

публикува обява за процедура в един ежедневник, на Интернет 

страницата на Общината и да организира поставянето и на 

информационните табла. 

3. Общински съвет Малко Търново възлага на постоянната комисия по 

„Правни въпроси и Обществен ред“ към Общински съвет Малко 

Търново да организира и проведе подбора по т.1 от настоящето решение 

и да внесе в Общински съвет доклад с предложение за одобряване на 

кандидат за съдебен заседател към Районен съд Малко Търново. 

4. Контрола по изпълнение на решението се възлага на Председателя на 

Общински съвет Малко Търново. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 553 

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

местната администрация Общински съвет Малко Търново  

1. Приема извършените промени на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Малко Търново. 
2.    Одобрява предложението за Интегриран план за градско възстановяване 

и развитие на гр. Малко Търново. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 554 

          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. № 8 в бл. 16, вх. Б, ет. 3 в с. 

Звездец. 

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

Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се 

извърши продажба на общински апартамент ап. № 8 в бл. 16, вх. Б, ет. 3 в с. 

Звездец, чрез публично оповестен търг,  при първоначална цена 6079 лв 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 555 

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 „АРТ КАВАН“ ЕООД, ЕИК 203091612, с управител Нина Александровна Каван, 

по отношение на УПИ III - 132, кв. 4 по плана на с. Стоилово, за 140/930 кв. м. 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

502/21.07.2015 г. за сумата от 1355.00 лв. с ДДС. 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 556 

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 Добромир Димов Кръстев по отношение на УПИ І - 54, кв. 16 по плана на с. 

Бръшлян, за 65/480 кв. м. идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 501/21.07.2015 г. за сумата от 1709.00 лв. без ДДС. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 557 

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, имот – 

частна общинска собственост, с идентификатор 46663.501.1415 по кадастралната 

карта на гр. Малко Търново, с площ 1483 кв. м при начална цена 12936 лева, за 

който е съставен АЧОС № 454/12.06.2013 г. 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 558 

 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, имот – частна общинска собственост, с идентификатор 
46663.501.1813 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, с площ 3936 кв. 
м при начална цена 34331 лева, за който е съставен АЧОС № 363/19.01.2011 г.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 559 

Общински съвет – Малко Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 12, чл. 3 от Закона за общинската собственост, дава 

съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление 200 кв. м от недвижим 

имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 

46663.501.895.9, с обща площ 956 кв. м, на Министерството на здравеопазването. 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 560 

І.    На основание 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 конкурс 8 кв. м от имот– публична общинска собственост, с 
идентификатор 46663.501.1735 по кадастралната карта на гр. Малко Търново 
при следните конкурсни условия:  

1. начален месечен наем – 50 лева  
2. срок за наемане – 10 години 
3. използване на имота за разполагане на търговски обект за продажба 

на печатни произведения 
4. осигуряване на минимум две работни места от местното население 

ІІ. Възлага на кмета на общината да проведе конкурса при горепосочените 
условия. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 561 

 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 46663.56.7 8,708 

2 Изоставена орна земя 46663.56.9 5,641 

3 Изоставена орна земя 46663.57.3 31,613 

4. Друг вид дървопроизводителна гора 46663.57.624 2,856 

5. Изоставена орна земя 46663.58.202 9,694 

6 Изоставена орна земя 46663.58.204 8,533 

7 Изоставена орна земя 46663.201.529 0,487 

8 Изоставена орна земя 46663.201.531 5,133 

9 Изоставена орна земя 46663.201.535 19,812 

10 Изоставена орна земя 46663.201.710 3,000 

11 Изоставена орна земя 46663.201.711 3,931 

   99,408 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 562 

 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 46663.83.288, с площ 
5,935 дка, в землището на гр. Малко Търново, м. „Тагарово“, отреден като 
изоставена орна земя. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 563 

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 бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг общински 

земеделски имот № 010006, с площ 1.212 дка, с начин на трайно ползване нива, 

пета категория, в землището на с. Звездец, м. „Край село“, при начална годишна 

наемна цена - 20,00 лв./дка, за срок до 10 години 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 564 

1. На основание чл. 34 ал. 2 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет дава съгласието си Община Малко Търново да придобие 

безвъзмездно, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, поземлен 

имот № 1604, в землището на с. Звездец, община Малко Търново, м. „Край село”, с 

площ 4,285 дка, собственост на Министерството на отбраната. 

2. Общински съвет Малко Търново упълномощава Кмета на Общината 

да стартира процедурата по искането за безвъзмездно прехвърляне на имота, като 

запази публичния характер и предназначението му.   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 565 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 15 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във 

връзка с Докладна записка с вх. № 284/08.06.2015г. от г-н Илиян Янчев – Кмет на 

Община Малко Търново, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 
 

 Отменя свое Решение № 537 прието с Протокол № 54/26.06.2015 относно даване 

на съгласие за участие на Община Малко Търново като учредител и член на Сдружение 

с нестопанска цел „МИГ Царево-Малко Търново“ за осъществяване на 

общественополезна дейност и определяне на представител на Общината. 
 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 15 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за прилагане на подмярка 19.1 "помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 „водено от общностите местно развитие”  от 

програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. на МЗХ. за 

прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Малко Търново в 

създаването на местното публично-частно партньорство с територия на действие 

всички населени места, попадащи в административните граници на Община 

Царево и Община Малко Търново, включително градовете Царево и Малко 

Търново.  
 

2. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на 

Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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3. Дава съгласие Община Царево да бъде водещ партньор по проекта. 
 

4. Избира за представляващ Община Малко Търново в партньорството по 

проекта г-н Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново и дава съгласие в 

това си качество да подпише Споразумението за партньорство за създаване на 

МИГ. 
 

5. Одобрява и приема избраните представители на проведените съвместни 

срещи на местното публично-частно партньорство и дава съгласие за подписване 

на Споразумението за партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за 

реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. Партньорите за реализиране на съвместните 

дейности и отговорности при изпълнението на проекта са: 

 

ЗА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР:  
 

 Обединение от общините Царево и Малко Търново съгласно чл. 2, ал. 1 от 

Наредба за прилагане на подмярка 19.1 "помощ за подготвителни дейности" на мярка 

19 „водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. на МЗХ. 

 

ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР: 
 

- Народно читалище „Просвета – 1914“, БУЛСТАТ: 000044648, със седалище и 

адрес на управление: Р България, Област Бургас, Община Малко Търново, гр. Малко 

Търново, ПК 8162, ул. „България“ № 18, представлявано от Стефан Тодоров Златаров - 

Председател; 

- Народно читалище „Георги Кондолов 1914г.”, БУЛСТАТ: 000044769, със 

седалище и адрес на управление: Р България, Област Бургас, Община Царево, гр. 

Царево, ул. „Хан Аспарух“ №34, представлявано от Донка Прокопова Димитрова - 

Председател. 
  

 ЗА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР: 
 

 „Никмарина Боутс“ ЕООД, ЕИК: 202360814, със седалище и адрес на 

управление: Р България, Област Бургас, Община Царево, гр. Царево 8260, ул. „Васил 

Левски“ № 12, представлявано от Николай Георгиев Димов - Управител; 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:                                                                 /                                     

ТОДОР БРАЯНОВСКИ 

 


