
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

 

 

На 21.12.2020 година в заседателната зала на НЧ „Просвета-1914“ се проведе 

редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

1. 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 2020-2021 г. /вх.№ 308 от 19.11.2020г/ 

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

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Заберново /вх.№ 

311 от 20.11.2020г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIX  - 345, кв. 29 по плана на с. 

Стоилово / вх.№ 312 от 23.11.2020г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII  - 246, кв.27 по плана на с. 

Бяла вода/ вх.№ 313 от 23.11.2020г./ 

5. Докладна записка от инж. Тонка Стоева  - Зам. кмет на Община Малко Търново, 

относно: Поставяне на автобусна спирка в урегулиран поземлен имот XVI, 

квартал 18 по плана на с. Заберново / вх. №315 от 30.11.2020г. 

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

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

Министерството на околната среда и водите, Управляващ орган по Оперативна 

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

Демонстрационен проект „Пилотно събиране и високотехнологично 

рециклиране на зелени и биоразградими отпадъци в община Малко Търново“, 

АДБФП №Д-34-124/24.08.2020г., рег. номер на договора в ИСУН № 

BG16M1OP002-2.009-0038-C01, финансиран по Оперативна програма „ Околна 

среда 2014-2020г.“/вх.№316 от 01.12.2020г. 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II – 154, кв.9 по плана на с. 

Заберново/ вх.№ 317 от 02.12.2020г. 

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

относно: Приемане на дарение в полза на общината / вх.№ 318 от 02.12.2020г./ 

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

относно: Удължаване срока на учредено безвъзмездно право на ползване върху 

общински имот на „Каритас София“ / вх.№ 319 от 04.12.2020г. 

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

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

Заберново / вх. №321 от 09.12.2020г. 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имоти в 

землището на с. Стоилово за разполагане на пчелни кошери / вх.№322 от 

09.12.2020г. 
12. Доклад от Дичо Войков – председател на Общински съвет Малко Търново, относно: 

Определяне на възнаграждението на Кмета на Община Малко Търново / вх. 

№320 от 07.12.2020г. 

13. Докладна записка от Дичо Иванов Войков – Председател на Общински съвет – 

Малко Търново, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, 

неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община 

Малко Търново /вх.№ 325 от 16.12.2020г/ 

14. докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови 

отпадъци през 2021 г. и определяне размера на промилите за такса битов 

отпадък в Община Малко Търново  /вх.№ 326 от 17.12.2020г/ 

15. Питания  и разни. 

            

Р Е Ш Е Н И Е № 145 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, 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 2020 - 

2021 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 146 

 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 2020 г. УПИ І-16, кв. 6 по плана на с. Заберново, с площ 

4200 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда с площ 330 кв. м, 

за който е съставен АЧОС № 735/29.10.2020 г. 

  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 І - 16, 

кв. 6 по плана на с. Заберново, с площ 4200 кв. м., ведно с построената в имота 

едноетажна масивна сграда с площ 330 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

735/29.10.2020 г., при начална цена 43 925 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 147 

 

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 Ивайло Стоянов 



Иванов, по отношение на УПИ ХIХ – 345, кв. 29 по плана на с. Стоилово, за 25/460 кв. 

м. идеални части от поземления имот, за сумата от  319.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 149 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 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 автобусна спирка в урегулиран поземлен имот XVІ, 

квартал 18 по плана на с. Заберново.        

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 150 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 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 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  №  BG161RFOP001-

2.009-0038-C01 от 24.08.2020 г. за реализирането на проект „Демонстрационен 

проект „Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и 

биоразградими отпадъци в 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 39 116,60 лв. /тридесет и девет хиляди, сто и шестнадесет лв. 

и 60 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ №  BG161RFOP001-2.009-0038-C01 от 24.08.2020 г. за 

реализирането на проект „Демонстрационен проект „Пилотно събиране и 

високотехнологично рециклиране на зелени и биоразградими отпадъци в община 

Малко Търново“  със срок до  08.08.2022 г. 

 

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

документи за получаване на авансово плащане по Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG161RFOP001-2.009-0038-C01 от 24.08.2020 г. по 

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, за реализирането на проект 

„Демонстрационен проект „Пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на 

зелени и биоразградими отпадъци в община Малко Търново“, сключен между община 

Малко Търново и Министерство на околната среда и водите,Управляващ орган на 

Оперативна програма „Околна среда”. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 151 

 

 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 Тодор Статев 



Костадинов, по отношение на УПИ II - 154, кв. 9 по плана на с. Заберново, за 12/540 кв. 

м. идеални части от поземления имот, за сумата от 153.00 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 152 

 

 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Малко 

Търново, във връзка с чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Малко Търново дава съгласието си Община Малко Търново да приеме от инж. 

Никола Жеков Праматаров поземлен имот с идентификатор 46663.501.991 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново с площ 360 кв. м, за който е издаден 

нотариален акт № 55, дело 121 от 21.05.1975 г.   

  ІІ. Възлага на кмета на общината да изготви договора за дарение. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 153 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост,  Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъде 

предоставено безвъзмездно право на ползване на „Каритас София” върху „кафе - 

еспресо” с площ 170 кв.м., обособено в самостоятелни помещения – частна общинска 

собственост, на първия етаж в сграда - Младежки дом в гр. Малко Търново, с 

идентификатор 46663.501.929.1 по кадастралната карта на гр. Малко  Търново, за срок 

от 10 години. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 154 

 

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

землището на с. Заберново както следва: 

 

№ Начин на трайно ползване Имот № Площ кв. м 

1.   Нива 30020.20.178 156 

  Нива 30020.20.179 272 

3 Нива  30020.20.109 1445 

4 Нива 30020.20.180 213 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 155 

 

 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 на Андрей Петров Стойчев 

върху 2,000 дка от общински земеделски имот с идентификатор 69328.15.55 – пасище, 

мера в землището на с. Стоилово, целия с площ 147,926 дка, на цена от 50 лв. за дка на 

година за срок от 10 години и върху 2,000 дка от общински земеделски имот с 

идентификатор 69328.15.40 – пасище, мера в землището на с. Стоилово, целия с площ 



15,056 дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 50 лв. за дка на година за срок 

от 10 години. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 156 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Малко 

Търново:  

Определя ново месечно брутно възнаграждение на кмета на Община Малко 

Търново в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, като същият ще бъде 

осигурен за всички осигурителни случаи съгласно Кодекса за социалното осигуряване 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 157 

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - Малко Търново: 

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на основание чл. 2, ал. 3, във вр. 

чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет - Малко Търново:: 

 

§ 1. Създава се нов чл. 26а  със следния текст: 

Чл. 26а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, 

председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от 

разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява 

пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за 

комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, 

председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии 

от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг 

начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и 

гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински 

съветник. 

(3)  За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на лична електронна поща. 

 1. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез 

видеоконференция, на личните електронни пощи ще се изпращат кодове и данни, 

необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната 

постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 

общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се 

изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко 

излъчване по подходящ технически начин с линк за дискретен достъп на интернет 

страницата на Община Малко Търново, освен ако комисията реши отделно заседание 

или част от него да бъде закрито. 

2. При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено 

приемане на решения, на личните електронни пощи общинските съветници получават 



образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната 

постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своята електронна 

поща попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински 

съвет – Малко Търново os_m_tarnovo@abv.bg, в което посочва начина /”за“, „против“, 

„въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, 

включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо 

общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз 

основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях 

начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с 

които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат 

към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети 

неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на 

постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни 

комисии и протоколиста. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в 

закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, 

включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 

съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския 

съвет. 

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично, чрез 

публикуване на протоколите на постоянните комисии на интернет страницата на 

общината. 

 

§ 2. Създава се нов чл. 29а със следния текст: 

Чл. 29а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, по 

мотивирани предложение постъпили от най-малко половината от общинските 

съветници, председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при 

спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и 

виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за 

комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет 

може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез 

неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за 

кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници 

подписват декларация за ползване на лична електронна поща.  

1. При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на личните електронни 

пощи ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В 

началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване 

на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се 

изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 

заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко 

излъчване по подходящ технически начин с линк за дискретен достъп на интернет 



страницата на Община Малко Търново, освен ако общинският съвет реши отделно 

заседание или част от него да бъде закрито. 

2.  При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на 

личните електронни пощи общинските съветници получават образец на формуляр за 

неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати 

от своята електронна поща попълнен формуляр в електронно писмо на електронния 

адрес на Общински съвет – Малко Търново os_m_tarnovo@abv.bg, в което посочва 

начина  /за“, „против“, „въздържал се“/, по който гласува по предложените проекти за 

решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо 

общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз 

основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях 

начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с 

които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат 

към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.  

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в 

закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, 

включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските 

съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския 

съвет. 

(5)  Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 158 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 15 ал. 2 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Малко Търново и във връзка с чл. 66 ал. 1 и чл. 67 ал. 1 и 2 от 

Закона за местните данъци и такси Общински съвет - Малко Търново:  

 

I. ОПРЕДЕЛЯ годишния размер на такса битови отпадъци за 2021г., 

както следва: 

 

РАЗДЕЛ   В ‰ за 2021г. 

ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО,  

КАКТО И ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

гр. Малко Търново 8,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  3,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения  

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

4,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 9,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с. Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. 

Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 



За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. 

Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН  СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ 

НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. 

Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИЗВЪН  СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 



с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. 

Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. 

Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  - 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ, ИЗПОЛЗВАНИ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, с. 

Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите отпадъци                                                  5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 



За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

 

II. ПРИЕМА И ОДОБРЯВА ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса 

битови отпадъци и разходите за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане 

на битови отпадъци, както и за почистване на обществени територии за 2021г., 

както следва: 

 

 Приходи/лв. Разходи/лв. 

І. ЗА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

1. Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 100 000  

-имоти на фирми  93 700  

-задължения от минали години 25 000  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ        

по чл. 60 от ЗУО (4 000)  

по чл. 64 от ЗУО    (70 000)  

2. Разходи, предвидени в план - сметката: 

2.1. Събиране на БО и транспортирането им до депото       70 000 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       10 000   

2.3. Почистване на територии за обществено ползване      70 000 

2.4. Отчисления по чл. 60 от ЗУО  (4 000) 

2.5. Отчисления по чл. 64 от ЗУО     (70 000) 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО       5 000 

ВСИЧКО: 218 700 229 000 

II. ЗА СЕЛАТА: 

Граматиково, Звездец, Бръшлян, Младежко, Стоилово, Евренозово, Заберново, 

Близнак, Бяла Вода, Калово, Визица 

1. Приходи от такса БО 

- имоти на граждани  52 000  

- имоти на фирми 37 900  

- задължения от минали години 23 000  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ    

По чл. 60 от ЗУО     (2 000)  

По чл. 64 от ЗУО (40 000)  

2. Разходи, предвидени в план – сметката: 

2.1.Събиране на БО и транспортирането им до депото        40 000 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       4 000 

2.3. Почистване на територии за обществено ползване       15 000 

2.4. отчисления по чл. 60 от ЗУО      (2 000) 

2.5. отчисления по чл. 64 от ЗУО  (40 000) 

2.6. закупуване на нови съдове за БО  1 600 

ВСИЧКО: 112 900 102 600 

 

Общо за Община Малко Търново (I + II) 331 600 331 600 

 

Отчисления по ЗУО (116 000) (116 000) 

 

III. ОПРЕДЕЛЯ за 2021 година всички данъчно задължени лица подали 



декларация по чл. 27 ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на Община Малко Търново, за определяне на таксата според 

количеството на битовите отпадъци за следващата календарна година се събира такса 

за един контейнер 1,2 куб.м. – 1 650 лв./год. плюс 2 промила върху отчетната стойност 

на активите им за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


