
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 10 

 

На 24.06.2020 година в заседателната зала на НЧ „Просвета“ 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: Трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 

разходи за 2020г. /вх.№ 205 от 11.06.2020г./ 

2. Докладна  записка  от  госпожа Златка Костадинова Вълчева – Директор на 

Дирекция „Социално подпомагане“ общ. Царево, относно: Общинска програма за 

закрила на детето за Община Малко Търново за 2020 година. /вх.№ 199 от 

03.06.2020г./ 

3. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко Търново в полза на 

Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“, във връзка с изпълнението на проект: 

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност 

„Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново“, 

проект № BG16M1OP002-2.010-0024-C01, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020г.“  /вх.№ 213 от 17.06.2020г./ 

4. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – Заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Промяна предназначението на имот публична общинска 

собственост в гр. Малко Търново. /вх.№ 208 от 17.06.2020г./ 

5. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – Заместник кмет на Община Малко 

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

Търново. /вх.№ 212 от 17.06.2020г./  

6. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 46663.501.396 

в гр. Малко Търново /вх.№ 211 от 17.06.2020г./ 

7. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – Заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII – 246, кв.21 по 

плана на с. Граматиково. /вх.№ 210 от 17.06.2020г./ 

8. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – Заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX – 62, кв.8 по плана 

на с. Заберново. /вх.№ 209 от 17.06.2020г./ 

9. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Евренозово за разполагане на пчелни кошери  /вх.№ 201 от 

11.06.2020г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 31 - 08 ; факс 05952 / 31 28 



10. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. 

Евренозово. /вх.№ 203 от 11.06.2020г./ 

11. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

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

/вх.№ 204 от 11.06.2020г./ 

12. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Определяне на цената и продажба на земя – частна общинска 

собственост в с. Калово на собственика на законно построена върху нея сграда. 

/вх.№ 202 от 11.06.2020г./  
13. Докладна записка от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Малко Търново за 

2021 г. /вх.№ 217 от 22.06.2020г./ 

14. Питания  и разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 89 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 87 ал. 1 и ал. 2 от 

ЗДБРБ за 2020 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 

 

1. Да се изготви и внесе предложение до министъра на финансите за 

трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ 

за 2020 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 

улична мрежа по обекти съгласно приложена справка. 
2. Оправомощава кмета на общината да извършва всички правни и фактически 

действия съгласно горното. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 90 

 

 На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето, Общински съвет – Малко Търново приема Общинска програма за закрила на 

детето за Община Малко Търново за 2020 година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91 

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА Общински съвет Малко Търново 

разрешава поемането на задължение чрез издаване на Запис на заповед от община 

Малко Търново в полза на Министерство на околната среда и водите във връзка с 

авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.010-0024-C01 от 20.05.2020 г. за реализирането на проект 

„Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност 

„Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко Търново“. 

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

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



на околната среда и водите, Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.” в размер на 153 009,65 лв. /сто петдесет и три хиляди и девет лв. и 65 ст./ 

за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.010-0024-C01 от 20.05.2020 г. за 

реализирането на проект „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни 

отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, община Малко 

Търново“ със срок до  20.05.2022 г. 

 

3. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова 

помощ № BG161RFOP001-2.010-0024-C01 от 20.05.2020 г. по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Закриване и рекултивация на 

общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково 

мъклище“, община Малко Търново“, сключен между община Малко Търново и 

Министерство на околната среда и водите,Управляващ орган по Оперативна програма 

„Околна среда”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 92 

 

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 имот с 

идентификатор 46663.501.798, по кадастралната карта на гр. Малко Търново, 

представляващ УПИ II – „за финансова служба“, кв. 50 по регулационния план на 

града, и масивна, двуетажна сграда с идентификатор 46663.501.798.1  за частна 

общинска собственост 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 93 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, имот с идентификатор 46663.501.1389 по кадастралната карта на гр. 

Малко Търново, с площ 464 кв. м, за който е съставен АЧОС № 24/10.03.2006 г. 2. 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 

идентификатор 46663.501.1389 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, с площ 

464 кв. м, за който е съставен АЧОС № 24/10.03.2006 г.да бъде обявен за продажба чрез 

публично оповестен търг, при начална цена 6014 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 94 

 

 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 съсобственост 

между Община Малко Търново и Пламен Костов Казаков по отношение на имот с 

идентификатор 46663.501.396 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 37/417 

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

724/16.06.2020 г. за сумата от 460,00 лв. 



 

Р Е Ш Е Н И Е № 95 

 

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 Стамен Николов 

Стоянов, по отношение на УПИ VII – 246, кв. 21 по плана на с. Граматиково, за 210/757 

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

726/16.06.2020 г., за сумата от 2 406.00 лв. без ДДС.  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 96 

 

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 Ивелина Петрова 

Таралова и Иван Димитров Таралов, по отношение на УПИ IХ – 62, кв. 8  по плана на с. 

Заберново, за 7/325 кв. м. идеални части от поземления имот, при граници, подробно 

описани в АЧОС № 725/16.06.2020 г., за сумата от 127.00 лв. без ДДС.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37п от ЗСПЗЗ и 

чл. 7 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде предоставено право на ползване върху общински земеделски 

имот с идентификатор 27022.27.29 – пасище в землището на с. Евренозово, с площ 

3,000 дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 48 лв./дка на година за срок от 

10 години. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 98 

 

 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 10 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Евренозово както следва: 
 
№ идентификатор Начин на трайно ползване площ АПОС 

1 27022.20.36 Нива  10,503 5209/14.05.2020 

2 27022.23.88 Нива  4,940 5210/14.05.2020 

3 27022.23.133 Нива  11,136 5211/14.05.2020 

4 27022.31.156 Нива  5.241 5212/14.05.2020 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 99 

 

 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 - общинската 



собственост за 2020 г. поземлен имот – частна общинска собственост, УПИ II в кв. 3 по 

плана на с. Младежко. 

 

 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 II, кв. 3 

по плана на с. Младежко, с площ 500 кв. м., при начална цена 8870.00 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 100 

 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 3 и чл. 41 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х – общ., 

квартал 1 по регулационния план на с. Калово, с площ 571 кв. м, за който е съставен 

АЧОС № 496/20.03.2003 г., да бъде продаден на собствениците на законно построената 

в имота сграда Таня Вълчева Матева и Мария Костова Матева на цена  4 690 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 101 

 

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

местната администрация, чл. 19, ал. 2 и 3  от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 

б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински 

съвет Малко Търново приема: Годишен план  за развитие на социалните услуги в 

Община Малко Търново за 2021 година. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


