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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 57 

 
На 18. 09. 2015  година  в заседателната зала на Община 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: Съществуване на маломерна яслена група през учебната 

2015/2016г. в ОДЗ „Юрий Гагарин“ гр. Малко Търново /вх.№338 от 

09.09.2015г./ 

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

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. 

Звездец /вх.№339 от 10.09.2015г./ 

3. 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.№340 от 10.09.2015г./ 

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

Търново, относно: Предоставяне на полските пътища, попадащи в масиви за 

ползване, на съответния ползвател за стопанската 2015/2016г. /вх.№341 от 

10.09.2015г./  

5. 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.№342 от 10.09.2015г./  

6. 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.№343 от 10.09.2015г./ 

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

Търново, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в с. 

Граматиково /вх.№346 от 18.09.2015г./ 

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

Търново, относно: Избиране от Общински съвет Малко Търново на 

временно изпълняващ длъжността кмет на Община Малко Търново и 

кметство с. Звездец /вх.№345 от 16.09.2015г./ 

9. Питания  и разни. 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 
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                                                               Р Е Ш Е Н И Е 

№ 577 

 

На основание чл.21, ал.23 от ЗМСМА и чл.2 от Наредба №7 /29.12.2000г./ за 

определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците, и на децата в 

паралелките, и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 

Общински съвет Малко Търново дава съгласието си през учебната 2015/2016 

година в ОДЗ „Юрий Гагарин“ гр. Малко Търново да съществува една маломерна 

яслена група. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 578 

 

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  - общинска собственост за 2015 г. УПИ ІІІ, кв. 7 по плана 

на с. Звездец, с площ 8845 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 ІІІ, кв. 7 по плана на с. Звездец, с площ 8845 кв. м., при начална цена 

61000 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 579 

 

               1. 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 жилищни имоти 

– частна общинска собственост Общински съвет Малко Търново включва в 

глупата на общинските жилища, придназначени за продажба ап. 3 в бл. 2АПК, вх. 

Б, ет. 1, гр. Малко Търново. 

               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 се извърши продажба на общински апартамент ап. 3 в бл. 

2АПК, вх. Б, ет. 1, гр. Малко Търново, с площ 58,39 кв. м. на неговия наемател 

Асен Андреев Митев, на цена 6551 лв. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 580 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 в, ал. 16 

от ЗСПЗЗ, Общински съвет Малко Търново дава съгласието си полските пътища 

по приложените списъци от Областна дирекция „Земеделие“ да бъдат 

предоставени на земеделските производители, обработващи съответните масиви 

за стопанската 2015 – 2016 година. 

 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е 

№ 581 

 

 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 46663.201.653 14,167 

2. Изоставена орна земя 46663.201.585 3,712 

3. Изоставена орна земя 46663.201.586 4,271 

4. Изоставена орна земя 46663.201.587 3,765 

5. Изоставена орна земя 46663.201.590 15,699 

6. Изоставена орна земя 46663.201.901 16,045 

7. Изоставена орна земя 46663.201.907 32,569 

8. Изоставена орна земя 46663.201.1007 22,081 

   112,309 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 582 

 

            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 46663.10.230 2,833 

2. Изоставена орна земя 46663.10.231 3,100 

3. Изоставена орна земя 46663.10.328 0,271 

   6,204 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 583 

 

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 бъдат включени в годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинската собственост за 

2015г. УПИ XI с площ 770 кв.м. и УПИ XII с площ 788 кв.м., кв.51 по 

плана на с. Граматиково. 

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 бъдат обявени за продажба чрез 

публично оповестен търг УПИ XI с площ 770 кв.м. при начална цена 

5380.00 лева и УПИ XII с площ 788 кв.м., кв.51 по плана на с. 

Граматиково при начална цена 5506.00 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 584 

 

На основание чл.42, ал.6 във връзка с чл.42, ал.4 изр. Трето от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАЛКО ТЪРНОВО РЕШИ: 

1. Общински съвет Малко Търново избира лицето ГЕРГАНА ПЕТРОВА 

ДИМИТРОВА за изпълняващ длъжността КМЕТ НА ОБЩИНА 

МАЛКО ТЪРНОВО до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет. 

2. Общински съвет Малко Търново избира лицето ТОДОРКА НИКОЛОВА 

КАПИНОВА за изпълняващ длъжността КМЕТ НА КМЕТСТВО  С. 

ЗВЕЗДЕЦ до встъпване в длъжност на новоизбрания кмет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 

 

 

 


