
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 2 

 

На 04.12.2015 г.  година  в лекционната зала на Читалище 

„Просвета“ - Малко Търново се проведе редовно заседание  на Общински 

съвет - Малко Търново. 

 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

1. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Приемане на 

Правилник за организация и дейността на Общински съвет – 

Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с 

администрацията на Община Малко Търново. /вх.№9 от 

23.11.2015/ 

2. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно:  Избор на членове 

на Постоянните комисии към Общински съвет – Малко 

Търново. /вх.№10 от 23.11.2015/ 

3. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Избор на членове 

на Комисия, съгласно Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. /вх.№11 от 23.11.2015/ 

4. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Избор на 

представител на Общински съвет – Малко Търново в 

Областния съвет за развитие. /вх.№12 от 23.11.2015/ 

5. Докладна  записка  от  от  госпожица   Веселина Градева – 

председател на Общински съвет - Малко  Търново, относно: 

Определяне представител на общинския съвет в Общото 

събрание на националното сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) /вх.№21 от 24.11.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в Асоциацията по ВиК – Бургас. /вх.№20 от 

24.11.2015г/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



7. Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – председател 

на Общински съвет - Малко  Търново, относно: Определяне 

размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община 

Малко Търново /вх.№13 от 23.11.2015/ 

8. Докладна записка от госпожа Тонка Стоева – заместник кмет на 

Община Малко Търново, относно: Определяне размера на 

трудовото възнаграждение на Кмета на с. Звездец. /вх.№14 от 

23.11.2015/ 

9. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева -  заместник кмет  на 

Община Малко  Търново, относно: Определяне размера на 

трудовото възнаграждение на Кмета на кметство с. 

Граматиково. /вх.№15 от 23.11.2015/ 

10.  Докладна  записка  от  господин   Атанас Прангов – общински 

съветник от ПП“ГЕРБ“, относно: Определяне на размера на 

възнаграждението на Председателя на Общински съвет Малко 

Търново. /вх.№22 от 25.11.2015/ 

11.  Докладна  записка  от  госпожица   Веселина Градева – 

председател на Общински съвет - Малко  Търново, относно: 

Определяне размера на месечното възнаграждение на 

общинските съветници при Общински съвет Малко Търново. 

/вх.№16 от 23.11.2015/ 

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

Малко Търново, относно: Декларация от Общински съвет 

Малко Търново относно запазване на Малкотърновския 

съдебен район на съдебната карта на Република България. 

/вх.№23 от 26.11.2015г/ 

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

Малко Търново, относно: Смяна предназначението и одобряване 

продажната цена на общински апартамент. /вх.№24 от 

26.11.2015г/ 

14.  Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева - заместник кмет  на 

община Малко Търново, относно: Отдаване под наем на 

недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Малко 

Търново. /вх.№17 от 23.11.2015/ 

15.  Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – заместник кмет  на 

община Малко Търново, относно: Отдаване под наем на 

общински земеделски имот в землището на гр. Малко Търново 

за разполагане на пчелни кошери. /вх.№19 от 23.11.2015/ 
16.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Смяна предназначението и одобряване 

продажната цена на общински апартамент в с. Звездец. /вх.№25 

от 26.11.2015г/ 



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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Бяла вода. /вх.№27 от 26.11.2015г/ 

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

Малко Търново, относно: продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Граматиково. /вх.№26 от 26.11.2015г/ 

19.  Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – заместник кмет  на 

община Малко Търново, относно: Промяна в параметрите на 

застрояване при проектиране на обект: „Център за 

настаняване и грижи за възрастни хора“ в УПИ II-167, квартал 

27 по плана на с. Граматиково. /вх.№18 от 23.11.2015/ 
20.  Питания  и разни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 4 

          Общински съвет Малко Търново приема Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, 

неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на 

Община Малко Търново. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 5 

            I.Избира от своя състав за членове на постоянните комисии на 

Общински съвет както следва: 

1. Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и 

стопанска политика, международно сътрудничество, оперативни 

програми и неправителствени организации: 

1.Иван Янгьозов 

2.Стойчо Йорданов 

3.Здравко Василев. 

2. Комисия по правни въпроси и обществен ред: 

1. Йордан Димов 

2. Христо Христов 

3. Дора Петкова. 

3. Комисия по устройство и развитие на територията на 

общината и населените места, жилищна и демографска политика, 

съставни селища, транспорт и съобщения: 

 1. Атанас Прангов 



2.Христо Христов 

3.Тодор Жеков. 

4. Комисия по туризъм, околна среда, земеделие и гори и 

използване на природните ресурси: 

1. Здравко Василев 

2. Йордан Димов 

3. Тодор Тенев. 

5. Комисия по култура, образование, наука, вероизповедания, 

читалищна дейност, здравеопазване, социални и младежки дейности и 

спорт: 

1. Златка Далева 

2. Дора Петкова 

3. Веселина Градева. 

 

II. За председатели на комисиите Общински съвет избира: 

1. Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и 

стопанска политика, международно сътрудничество, оперативни 

програми и неправителствени организации: 

1. Иван Янгьозов. 

2. Комисия по правни въпроси и обществен ред: 

1. Йордан Димов. 

3. Комисия по устройство и развитие на територията на 

общината и населените места, жилищна и демографска политика, 

съставни селища, транспорт и съобщения: 

 1. Атанас Прангов. 

4. Комисия по туризъм, околна среда, земеделие и гори, и 

използване на природните ресурси: 

1. Здравко Василев. 

5. Комисия по култура, образование, наука, вероизповедания, 

читалищна дейност, здравеопазване, социални и младежки дейности и 

спорт: 

1. Златка Далева. 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 6 

I. Избира от своя състав за членове на Комисия, съгласно 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси към Общински съвет Малко Търново: 

1. Тодор Жеков 

2. Христо Христов 

3. Дора Петкова 

II. За председател на Комисия, съгласно Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

към Общински съвет Малко Търново:  Тодор Жеков 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 7 

1. Общински съвет Малко Търново избира за свой представител в 

Областния съвет за развитие, общинския съветник Атанас 

Прангов  

2. Избира общинския съветник Иван Янгьозов, да замества 

избрания представител на Общински съвет Малко Търново в 

Областния съвет за развитие, в случай, че последният е 

временно възпрепятстван да участва в работата на съвета. 

3. За настоящото решение да бъде уведомен областния управител 

съгласно чл.62 ал. 5 от ППЗРР. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 8 

           1.Общински съвет Малко Търново определя за делегат в 

Общото събрание на Националното сдружение на общините в 

Република България представителя на общинския съвет Веселина 

Стоянова Градева. 

           2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в 

заседание на Общото събрание, той да бъде заместван от Здравко 

Василев Василев. 

 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 9 

На основание чл. 21 ал.1 т.15 от ЗМСМА,  Общински съвет – 

Малко Търново: 

         I.УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Малко Търново, 

представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по В и 

К – Бургас, да гласува в Общотото събрание на Асоциацията по В и К 

– Бургас решения, както следва: 

        1. Съгласуване на Допълнен Бизнес-план на „ВиК“ ЕАД Бургас 

2016.;  

        2.Приемане на решение на препоръчителен размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията на ВиК – Бургас за 2016 г. в 

рамките на 20 000/ двадесет хиляди/ лева, на основание чл.20, ал.3 от 

Правилника за организация е дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация; 

         3.Изпращане на уведомление до „ВиК“ ЕАД Бургас за 

предаването на новоизградени обекти по Проект „Изграждане на 

канализация на кв.Долно езерово и КПС с тласкател по ПСОВ – 

Бургас и по Проект „Инвестиционни проекти за водоснабдители и 

канализационни мрежи на Бургас-Меден рудник“ за стопанисване, 

поддържане и експоатация до подписване на договора между 

асоциацията по ВиК и ВиК оператора.  

          II.ОПРЕДЕЛЯ Тонка Стоева – Зам.кмет на Община Малко 

Търново, за представител на общината в Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета на Община 

Малко Търново да участва лично в Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК – Бургас за приемане на посочените решения.  

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 10 

        1.Общински съвет Малко Търново определя основна месечна 

работна заплата на Кмета на Община Малко Търново г-н Илиян 

Янчев в размер на 1 800 лв., считано от 02.11.2015 г. 

          2.Определя допълнително месечно възнаграждение за трудов 

стаж и професионален опит в размер на едно на сто върху основно 

месечно възнаграждение, което да се променя на период от една 

година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 11 

          1.Общински съвет Малко Търново определя основна месечна 

работна заплата на кмета на Кметство с. Звездец  г-н Пламен Градев в 

размер на 600,00 лв., считано от 02.11.2015г. 

          2.Определя допълнително месечно възнаграждение за трудов 

стаж и професионален опит в размер на 0,8 на сто върху основното 

месечно възнаграждение, което да се променя на период от една 

година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 12 

          1.Общински съвет Малко Търново определя основна месечна 

работна заплата на кмета на Кметство с. Граматиково г-н Стефан 

Николов в размер на 600,00 лв., считано от 02.11.2015 г.  

          2.Определя допълнително месечно възнаграждение за трудов 

стаж и професионален опит в размер на 0,8 на сто върху основното 

месечно възнаграждение, което да се променя на период от една 

година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 13 

          1.Определя възнаграждение на Председателя на Общински съвет 

Малко Търново, считано от 02.11.2015 г., в размер, равен на 45 на сто 

от основното месечно възнаграждение на Кмета на Общината на 

непълен работен ден /четири часа/. 



          2.Председателя на Общински съвет има всички права по трудово 

правоотношение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 14 

           Общински съвет Малко Търново определя месечно 

възнаграждение на общинските съветници в размер на 70 на сто от 

средната брутна заплата в общинската администрация на Община 

Малко Търново за съответния месец. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 15 
 

               1.Приема Декларация от Общински съвет Малко Търново 

относно запазване на Малкотърновския съдебен район на съдебната 

карта на Република България 

               2.Възлага на кмета на Община Малко Търново да запознае 

администрацията на ВСС, Председателя на Комисия по анализ и 

отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт 

към ВВС, Министъра на правосъдието, българските депутати от 

всички парламентарно представени партии, както и Националното 

сдружение на общините в Република България с декларацията. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 16 

        I.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. № 2, бл.1, вх. Б, ет.1 в ж.к.“Майор 

Вишняев“, гр.Малко Търново. 

          II.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 № 2, бл.1, вх.Б, ет.1 в ж.к. „Майор Вишняев“, гр.Малко 

Търново на неговия наемател Николай Георгиев Георгиев на цена 

8938 лева. 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 17 

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

ал.8 от ЗОС, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 

недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 

46663.501.42, с площ 1770 кв. м., заедно с построените в имота 3 бр. 

сгради: 46663.501.42.1, с площ 52 кв. м., 46663.501.42.2, с площ 93 кв. м. 

и 46663.501.42.3, с площ 490 кв.м., за които е съставен АЧОС № 

438/23.01.2013 г., да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен 

търг, при месечна наемна цена 200 лева, без ДДС. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 18 

              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 от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.49.262 в землището на гр.Малко Търново, с 

площ 6.786 дка. 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 19 

               I.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.№ 7 в бл.13, вх.Б, ет.3 в с.Звездец. 

                   II.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 № 7 в бл.13, вх.Б, ет.3 в с. Звездец на неговия 

наемател Жечка Иванова Рачева на цена 3853 лева. 
 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 20 

                 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 бъде извършена 

продажба, чрез публично оповестен търг на имот – частна общинска 

собственост, представляващ УПИ V , кв.22 по плана на с.Бяла вода, с 

площ 870 кв.м, при начална продажна цена 5048 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 21 

            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 бъде извършена 

продажба, чрез публично оповестен търг на имот – частна общинска 

собственост, представляващ УПИ IV, кв.1 по плана на с.Граматиково, 

с площ 815 кв. м., при начална продажна цена 5695 лева. 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 22 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 от ЗУТ, 

Общински съвет Малко Търново дава съгласие за промяна в 

параметрите на застрояване на УПИ II – 167, квартал 27 по плана на 

с.Граматиково при проектиране на обект: „Център за настаняване и 

грижи на възрастни хора“, както следва: 

- Кинт – до 1,2 

- H max  до корниза – 10 м 

- Плътност на застрояване  - до 60 % 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                     

                                                                       / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

ПРОТОКОЛИСТ:  ___________ 

                       / АДЕЛИНА КОСТОВА/  


