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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 11 
На 19.08.2016  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: Удостояване на д-р Мирослав Обрейков Обрейков със 

званието „Почетен гражданин на град Малко Търново“. /вх.№284 от 

11.08.2016г./ 

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

Търново, относно:  Приемане на НАРЕДБА за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини на територията на община Малко Търново. /вх.№285 от 

12.08.2016 г./ 

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

Търново, относно: Допълнение в Наредба за общинската собственост. 

/вх.№275 от 11.08.2016 г./ 

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

Търново, относно: Съществуване на маломерна яслена група през 

учебната 2016/2017 г. в ДГ „Юрий Гагарин“ гр. Малко Търново/вх.№269 

от 10.08.2016г./ 

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

Търново, относно: Учредяване и членство в НПО АКТОРПУС  

(асоциация за култура, технология, образование и развитие на 

Странджа) на Исторически музей „Проф. Александър Фол“ Малко 

Търново, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Бургаска асоциация 

по еко и селски туризъм – БАЕСТ. /вх.№270 от 10.08.20106г./ 

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

Търново, относно: Кандидатстване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПРОСВЕТА – 1914“ – гр. Малко Търново с проектно предложение по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014-2020) /вх.№286 от 12.08.2016г./ 

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

Търново, относно: Кандидатстване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПРОСВЕТА – 1927“ – С. ГРАМАТИКОВО с проектно предложение по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 31 - 08 ; факс 05952 / 31 28 
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мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014-2020) /вх.№274 от 10.08.2016г./ 

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

Търново, относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№271 от 10.08.2016г./  

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

Търново, относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№272 от 10.08.2016г./  

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

Търново, относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№273 от 10.08.2016г./  

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

Търново,  относно:  Прекратяване на дейността на ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  КОМУНАЛНО  

СТРОИТЕЛСТВО – МАЛКО ТЪРНОВО“ /ОП“БКС“/. /вх.№283 от 

11.08.2016 г./ 

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

Търново, относно:  Промяна в обстоятелствата на търговско дружество 

със 100 % общинска собственост „СТРАНДЖА-СТРОЙ“ ЕООД. 

/вх.№287 от 12.08.2016г./ 

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

Търново, относно: Поемане на краткосрочен общински дълг чрез Фонд за 

органите на местното управление „ФЛАГ“ ЕАД. /вх.№282 от 11.08.2016 

г./  

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

Търново, относно:  Определяне на наемните цени при отдаване под наем 

на общински земеделски имоти. /вх.№276 от 11.08.2016 г./ 

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

Търново, относно:  Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на с. Граматиково за разполагане на пчелни кошери. 

/вх.№277 от 11.08.2016 г./ 

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

Търново, относно:  Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на с. Близнак. /вх.№278 от 11.08.2016г./ 
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17. 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.№288 от 12.08.2016г./ 

18. 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.№289 от 12.08.2016г./ 

19. Докладна записка от г-ца Веселина Градева – Председател на Общински 

съвет Малко Търново, относно: Безплатно проектиране и изграждане на 

нов паметник-плоча с имената на опълченците на Малко Търново. 

/вх.№259 от 14.07.2016г./ 

20. Докладна записка от г-ца Веселина Градева – Председател на Общински 

съвет Малко Търново, относно: Определяне на представители в 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. /вх.№290 от 

12.08.2016г./ 

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

Търново, относно:  ревизията на биосферен резерват Узунбоджак и 

съгласие на Община Малко Търново за обявяването на съвременен 

биосферен парк по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО 

на територията на Община Малко Търново. /вх.№294/19.08.2016г./ 

22. Питания и разни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 112 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.2 от Наредба № 9 за морално 

стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към Община Малко 

Търново, Общински съвет Малко Търново, удостоява д-р Мирослав Обрейков 

Обрейков със званието „почетен гражданин на град Малко Търново“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 113 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАЛКО 

ТЪРНОВО: ПРИЕМА НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко 

Търново. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 114 
                  На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет Малко Търново приема следното допълнение 

в Наредба за общинската собственост:  

„чл. 61. (6) Сключените наемни договори след изтичане на срока могат да продължават 

действието си и за следващата година, освен ако: 

а/всяка от страните заяви писмено на другата, че не желае да удължи срока на договора 

б/наемателят не приема предлаганото от наемодателя увеличение в размера на 

наемната цена за продължения срок на договора 

в/наемодателя иска да внесе промени  в условията на договора, които не се приемат от 

наемателя“ 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 115 
 На основания чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл.2 от Наредба № 7 /29.12.2000г. 

изм. ДВ, бр.27 от 2008 г. и бр.75 от 2010 г./ 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 2016/2017 година в ДГ „Юрий Гагарин“ гр. Малко 

Търново да съществува една малкомерна яслена група. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 116 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, дава съгласие, Исторически музей 

„Проф. Ал. Фол“ Малко Търново да вземе участие в учредяването на НПО 

АКТОРПУС (асоциация за култура, технология, образование и развитие на Странджа), 

съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Бургаска асоциация по еко и селски туризъм 

– БАЕСТ, свързано с дейности по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. 

 

            
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 117 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и чл. 

37, ал. 6, т. 1. от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 и чл. 44, ал. 1 от 

Наредбата за общинската собственост, Общински съвет - Малко Търново: 

 

1. Потвърждава, че НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1914" - гр. Малко 

Търново е обект свързан с културния живот в общината за предоставяне на културни 

услуги от местно културно значение. 
 

2.  Подкрепя НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1914" - гр. Малко Търново 

да кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие" по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

 

3.  Декларира, че дейностите включени в проекта „Закупуване на оборудване и 

обзавеждане за НЧ "Просвета - 1914" като обект, свързани с културния живот“, 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Малко 

Търново 2014г.-2020г. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 118 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и чл. 

37, ал. 6, т. 1. от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 3 и чл. 44, ал. 1 от 

Наредбата за общинската собственост, Общински съвет - Малко Търново: 

 

1. Потвърждава, че НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1927" - с. 

Граматиково, община Малко Търново е обект свързан с културния живот в общината за 

предоставяне на културни услуги от местно културно значение. 
 

2.  Подкрепя НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1927" - с. Граматиково, 

община Малко Търново да кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие" по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020г. 

 

3.  Декларира, че дейностите включени в проекта „Ремонт и прилагане на 

мерки за енергийна ефективност на сграда с местно културно значение на НЧ 

"Просвета - 1927"“, находяща се в УПИ III, кв.30, по регулационния и 

застроителен план на с. Граматиково, Община Малко Търново, Област Бургас, 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Малко 

Търново 2014г.-2020г. 

 

4.  Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост общински имот, представляващ УПИ - III, в кв. 30 по регулационния план 

на с. Граматиково, община Малко Търново с площ 2730 м2, ведно с построената в него 

сграда /читалище/ със застроена площ 592 м2, построена през 1965 година и възлага на 

кмета на общината да организира съставянето на нов АОС. 
 

5. Дава съгласие и възлага на кмета на община Малко Търново да се разпореди в 

съответствие с нормативните актове да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок 

от 15 години в полза на Народно читалище „Просвета - 1927" – с. Граматиково в УПИ - 

III, в кв. 30 по регулационния план на с. Граматиково, община Малко Търново с площ 

2730 м2, ведно с построената в него сграда /читалище/ със застроена площ 592 м2, 

построена през 1965 година и възлага на главния архитект на община Малко Търново 

да подготви необходимите документи и съответно разрешение за строеж. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 119 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - 

Малко Търново: 

I. Дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по  

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014-2020), а именно:  
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„Ремонт и рехабилитация на местните общински пътища в Община Малко 

Търново в два етапа: 

- ПЪРВИ ЕТАП: общински път BGS3094 /I–9, Звездец – Малко Търново/ - 

Бръшлян“ 

- ВТОРИ ЕТАП: общински път BGS2098 /III–907, м. Босна-Визица/ - Заберново“ 
II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския 

план за развитие на община Малко Търново. 

III. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и представи 

необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция 

                       

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 120 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - 

Малко Търново: 

I. Дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по  

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014-2020), а именно:  

 „Ремонт и реконструкция на улична мрежа гр. Малко Търново“ 
II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския 

план за развитие на община Малко Търново. 

III. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и представи 

необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 121 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет - 

Малко Търново: 

I. Дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по  

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

(ПРСР 2014-2020), а именно:  

 „Ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа в населените места на общ. 

Малко Търново“ 
II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на Общинския 

план за развитие на община Малко Търново. 

III. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и представи 

необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.                   
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 122 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 ал. 2 

от ЗОС, Общински съвет - Малко Търново реши:  

Да се прекрати дейността на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО - МАЛКО 

ТЪРНОВО", считано от 01.09.2016 г. 

Възлага на Кмета да предприеме всички правни и фактически действия във 

връзка с взетото решение.   

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

       № 123 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Малко Търново РЕШИ: 

1. Освобождава от длъжност управител на дружеството – Желязко Димитров 

Раев ЕГН 4310275282 

2. Избира за управител и представляващ дейността на дружеството с правата и 

задълженията по чл. 141 от ТЗ – Димитър Димов Ковачев с ЕГН: 6104040562, с 

адрес: обл. Бургас, общ. Малко Търново, гр. Малко Търново, ул.”Шипка” № 16 

3. Изменя предмета на дейност на дружеството както следва: 

строителство и ремонтни дейности на сгради и съоръжения за частно и 

обществено ползване, Изграждане, ремонт и поддръжка на водопроводни и 

канализационни мрежи, помпени станции, пречиствателни станции, 

хидротехнически съоръжения, корекции на реки. Строителство, ремонт, 

преустройства и укрепвания на мостови съоръжения. Проектиране,  строителство, 

ремонт, експлоатация и поддържане на пътища и пътни обекти, включително 

пътни и попадащи в сервитута на пътя съоръжения, транспортни обекти от 

всякакъв характер, както и търговска дейност, свързана с горепосочените видове 

работи. Вътрешна и външна търговия с промишлени стоки, търговско 

представителство и посредничество по целия спектър на търговската дейност, 

разрешена от закона, строителни, бояджийски и комунално-битови услуги; 

строително предприемачество, складови, спедиционни сделки, лизинг. 

Производство, търговия на едро и дребно, внос и износ на цветя, декоративна, 

овощна растителност, зеленчуци и всички видове селскостопански произведения – 

растителни и животински, производство и търговия с пластмаси, керамика, 

проектиране, аранжиране, озеленяване и чистота на вътрешен и външен 

интериор, екологични разработки. Почистване на административни сгради, 

промишлени предприятия и съоръжения и съпътстващи дейности и услуги. 

Сметосъбиране и сметоподдържане и експлоатация на жилищния фонд на 

общината, ямоподдържане и всички други дейности не забранени от закона. 

 4. Приема и утвърждава нов учредителен акт на дружеството. 

5. Възлага на кмета на общината да предприеме всички правни и фактически 

действия по изпълнение на горните решения в това число обявяването на промените в 
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търговския регистър към агенция по вписванията съгласно Закона за търговския 

регистър.  

6. Упълномощава кмета на общината да подпише договор за възлагане на 

управлението с новоназначения управител съгласно чл. 141 ал. 7 от Търговския закон. 

         

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

       № 124 
На основание чл.21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл.17 от Закона за общинския дълг 

предлагам на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -МАЛКО ТЪРНОВО: 
1. Дава съгласие Община Малко Търново да предприемат всички правни и 

фактически действия по подготовка и изпращане на искане за промяна на договор за 

кредит № 808 от 02.10.2015г. , както и да се подпише анекс. 

2. Изменя решение № 517/22.05.2015г., на Общински съвет – Малко Търново, 

взето на редовно заседание – протокол № 53/22.05.2015г., както следва: 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

• Условия за погасяване: 

-  Срок на погасяване - до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган 

съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД -02-29-13/30.01.2014 г. и 

чрез плащания от собствени бюджетни средства. 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да подготви 

искането за анекс към договора за кредит и да подпише същият, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1 и т. 2. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 125 
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от Закона за 
общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 
земеделски имоти, собственост на общината и от остатъчния общински фонд 
да бъдат отдавани под наем на регистрирани земеделски производители при 
следните годишни наемни цени: 
                 1. При ползване под наем на общински земеделски земи, отредени 
като пасища, мери – 8 лв./дка. 
                 2. При ползване под наем на други земеделски земи от общинския 
поземлен фонд -  10 лв./дка. 
                 3. При ползване под наем на общински земеделски земи за 
разполагане на пчелни кошери – 20 лв./дка. 
 ІІ. Възлага на Кмета на общината да актуализира наемните цени на 
сключените до момента договори за отдадени под наем земеделски земи. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 126 
 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 № 001210 в 

землището на с. Граматиково, с площ 29.687 дка 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 127 
            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 

№ 000256, с площ 2.500 дка, с начин на трайно ползване друга производствена база, 

пета категория, в землището на с. Близнак, м. „Иловицата“,  при начална годишна 

наемна цена - 50,00 лв./дка, за срок до 10 години 

 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 128 
          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. № 1 в бл. 16, вх. Б, ет. 1  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 № 1 в бл. 16, вх. Б, ет. 1 в с. Звездец на 

неговия наемател Николина Андонова Андонова на цена 4770 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 129 
          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. № 5 в бл. 16, вх. Б, ет. 2  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 № 5 в бл. 16, вх. Б, ет. 2 в с. Звездец на 

неговия наемател Димо Димитров Димов на цена 4406 лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 130 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, дава съгласие за безплатно 

проектиране и изграждане на нов паметник – плоча с имената на опълченците на Малко 

Търново. 
 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 131 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Малко 

Търново:  

1.ОПРЕДЕЛЯ  Тодор Иванов Жеков,  за представител на община Малко 

Търново в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

2.ОПРЕДЕЛЯ     Иван Павлов Янгьозов,   за представител на община Малко 

Търново в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия, при невъзможност на 

Тодор Иванов Жеков  да участва лично. 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 132 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Малко Търново: 

1.Дава съгласие за обявяване на съвременен биосферен парк по Програмата „Човекът 

и биосферата” на ЮНЕСКО на територията на Община Малко Търново. 

2. Упълномощава кмета на Община Малко Търново да подпише Декларация за 

участие на Община Малко Търново в биосферен парк и формата за номинация пред 

ЮНЕСКО.  

Приложено: Писмо от Министерството на околната среда и водите Изх.No91-00-

28/13.06.2016г. до Кмета на Община Малко Търново – г-н Илиян Янчев. 

 

Госпожица Веселина Градева:  С това изчерпихме дневния ред. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО:______________________ 

    /ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ:_______________________ 

  /АДЕЛИНА АРАБАДЖИЕВА/ 

 


