
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 56 

 
На 21.08.2015  година  в залата на Бизнес център - Малко Търново се проведе 

редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

С 9 гласа „За“ общинските съветници приеха за работа на своето заседание 

следния 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

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

Малко  Търново, относно: Издаване на нов Запис на заповед от 

община Малко Търново в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган 

по Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна 

дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, 

обезпечаваща авансово плащане в размер на 66 301, 56 лв. 

/шестдесет и шест хиляди триста и един лева и петдесет и шест 

стотинки/ по Договор №  BG161PO001/5-03/2013/031 от 19.12.2013 

г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/5-03/2013 

“Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2”,за проект: „Изготвяне на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие“  /вх.№323 от 12.08.2015/ 

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

Малко Търново,относно:  Кандидатстване с проект по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9O001-

1.002 „ Активни“ на Оперативна програма „ Развитие на 

човешките ресурси“ 2014- 2020г. /вх.№327 от 13.08.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Включване на нов обект в разчета за 

капиталови разходи и извършване на вътрешно компенсирани 

промени в бюджета за 2015г. /вх.№328 от 13.08.2015/ 

4. 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 І, УПИ ІІ и УПИ XXІV кв.43 по плана на гр. 

Малко Търново /вх.№326 от 12.08.2015/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



5. 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 V-103, кв.2 по плана на гр. Малко Търново 

/вх.№324 от 12.08.2015/ 

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

Търново, относно: Поставяне на паметник на Георги Павлов 

Георгиев в с. Визица /вх.№325 от 12.08.2015/ 

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

Малко  Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на  с. Калово /вх.№329 от 

14.08.2015/ 

8. 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.№330 от 

14.08.2015г./ 

9. 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.№331 

от 14.08.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Звездец /вх.№332 от 

14.08.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Граматиково /вх.№333 от 14.08.2015г/ 

12. Питания  и разни. 

РЕШЕНИЕ 

№ 566 

 
            Общински съвет Малко Търново 

1. Разрешава поемането на задължение чрез издаване на Запис на заповед от 

община Малко Търново в полза на Министерство на регионалното развитие  във връзка 

с авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

Договор №  BG161PO001/5-03/2013/031 от 19.12.2013 г. за реализирането на проект 

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко 

Търново". 

               2. Упълномощава Кмета на община Малко Търново да подпише нов Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство 

на регионалното развитиe, Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално 

развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 66 

301,56 лв. /шестдесет и шест  хиляди триста и един лева и 56 ст./ за обезпечаване на 



100% от авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

Договор №  BG161PO001/5-03/2013/031 от 19.12.2013 г. за реализирането на проект 

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко 

Търново" със срок за предявяване за плащане до 19.02.2016 г. 

 

РЕШЕНИЕ 

№567 
           На основание чл. 59-61 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Малко Търново: 

1. Дава съгласие, Община Малко Търново и Академия за професионално развитие 

„Експерт” ЕООД да  кандидатстват в партньорство за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос І „Подобряване достъпа 

до заетост и качество на работните места”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9O001-1.002 „Активни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020,  като Община Малко Търново е Водещ кандидат, а „Академия за 

професионално развитие „Експерт” ЕООД е партньор. 

2. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество, с партньора по проекта 

Академия за професионално развитие „Експерт” ЕООД. 

РЕШЕНИЕ 

№568 
1. Да се добави нов обект „Доставка и монтаж на 5 бр.дросели за 

компенсация/всеки с индуктивност 51 Mh/ на  капацитивния 

товар,комутационна и защитна апаратура на обща стойност 23760 лв. с ДДС  

с източник на финансиране  целева субсидия за капиталови разходи. 

2. Да се намали годишнате задачи на обекти:Ремонт на кмествата с.Визица, 

с.Близнак, с.Калово и центъра за административни услуги гр.Малко Търново 

с 1473,07 лв. с с източник на финансиране  целева субсидия за капиталови 

разходи. 

3. Да се намали годишната задача на обект:“Придобиване на сграда за кметство 

с.Заберново“ с 1562 лв. с  източник на финансиране  целева субсидия за 

капиталови разходи. 

4. Да се намали годишната задача на обект:“Оформане на алея между паркинга 

на ул.22-ри октомври“ към ул.“Малко Търновска комуна“ с 8724,93 лв. . с  

източник на финансиране  целева субсидия за капиталови разходи. 

 

РЕШЕНИЕ 

№569 
 

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 І, УПИ ІІ и УПИ ХХІV кв. 43 по 

плана на гр. Малко Търново.  

 



РЕШЕНИЕ 

№570 
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 V-103, кв. 2 по плана на гр. Малко 

Търново.  
 

РЕШЕНИЕ 

№571 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 1 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 паметник в УПИ І, квартал 13 по плана на с. 

Визица. 

 

РЕШЕНИЕ 

№572 
                        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 № 000113 в землището на с. Калово, община Малко 
Търново, с площ 3.000 дка. 

 

РЕШЕНИЕ 

№573 
             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 № 000483, с площ 11,093 дка, в землището на с. Звездец. 

 

РЕШЕНИЕ 

№574 
            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.  Изоставена орна земя 46663.33.2 60,004 

2 Изоставена орна земя 46663.49.48 41,298 

3 Изоставена орна земя 46663.49.235 13,913 

4 Изоставена орна земя 46663.34.15 19,745 

   134,96 



 
 

  

РЕШЕНИЕ 

№575 

 
            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 - 20,00 лв./дка, за срок до 10 години, общински земеделски имоти трета 
категория, в землището на с. Звездец, м. „Край село“, както следва: 
 

№ Начин на трайно 
ползване 

Имот № Площ 
/дка/ 

1.  Нива 010274 0,239 

2 Нива 010275 0,431 

3 Нива 010276 0,481 

   1,151 

 

РЕШЕНИЕ 

№576 
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 I, кв. 3 по плана на с. 
Граматиково, с площ 6325 кв. м, ведно с построените в имота сграда с площ 440 
кв. м. и сграда с площ 32 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 
I, кв. 3 по плана на с. Граматиково, с площ 6325 кв. м, ведно с построените в 
имота сграда с площ 440 кв. м. и сграда с площ 32 кв. м. при начална цена 69975 
лева. 
 

Тодор Браяновски 

Председател Общински съвет – Малко Търново 

Протоколист:  

Елисавета Николова 


