
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 21 

 

На 30.06.2021 година в заседателната зала на НЧ „Просвета-1914“ се проведе 

редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

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

относно: Приемане на Програма на Община Малко Търново за 

изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. /вх.№ 474 от 22.06.2021г./  
2. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от 

бедствия на Община Малко Търново 2021-2025г. /вх.№ 460 от 

17.06.2021г./  
3. Докладна  записка  от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в гр. Малко 

Търново /вх.№ 471 от 22.06.2021г./  
4. Докладна  записка  от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

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

Търново /вх.№ 472 от 22.06.2021г./  
5. Докладна  записка  от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с 

идентификатор 46663.501.310 по кадастралната карта на гр. Малко 

Търново /вх.№ 470 от 18.06.2021г./  
6. Докладна  записка  от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището 

на гр. Малко Търново. /вх.№ 468 от 18.06.2021г./ 

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището 

на с. Граматиково.  /вх.№ 469 от 18.06.2021г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – 152, кв. 9 по плана 

на с. Заберново.  /вх.№ 462 от 18.06.2021г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII – 36, кв. 7 по плана 

на с. Заберново.  /вх.№ 463 от 18.06.2021г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII – 240, кв. 25 по 

плана на с. Стоилово.  /вх.№ 465 от 18.06.2021г./ 

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището 

на с. Стоилово.  /вх.№ 466 от 18.06.2021г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището 

на с. Младежко.  /вх.№ 467 от 18.06.2021г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – 112, кв. 20 по плана 

на с. Бяла вода.  /вх.№ 464 от 18.06.2021г./ 

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

относно: Обявяване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 30483.201.45, по 

кадастралната карта на с. Звездец, м. „Райков чукар“ землище с. 

Звездец, община Малко Търново.  /вх.№ 475 от 22.06.2021г./ 

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

относно: Обявяване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 

17693.52.48, по кадастралната карта на с. Граматиково, м. „Вълково 

мъклище“ землище с. Граматиково, община Малко Търново.  /вх.№ 476 

от 22.06.2021г./ 

16. Питания и разни 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 222 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с Параграф 10, ал. 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за защита на животните (ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Общински съвет - Малко 

Търново: 

Приема Програма на Община Малко Търново, за изпълнение на 

Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 223 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 6д, ал. 3 от Закона 

за защита при бедствия, Общински съвет Малко Търново приема Общинска програма 

за намаляване на риска от бедствия на Община Малко Търново 2021 – 2025 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 224 

 

 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 имоти – 

частна общинска собственост както следва: 

- идентификатор 46663.501.1379, площ 596 кв. м, по КК на гр. Малко Търново, за 

който е съставен АЧОС № 18/10.03.2006 г., при начална цена 7246,00 лева в т.ч. 

ДДС.  



- идентификатор 46663.501.1380, площ 496 кв. м, по КК на гр. Малко Търново, за 

който е съставен АЧОС № 19/10.03.2006 г., при начална цена 6016,00 лева в т.ч. 

ДДС.  

-     идентификатор 46663.501.1383, площ 517 кв. м, по КК на гр. Малко Търново, за 

който е съставен АЧОС № 20/10.03.2006 г., при начална цена 6161,00 лева в т.ч. 

ДДС. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 225 

 

  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 имот – частна 

общинска собственост с идентификатор 46663.501.1830, площ 5350 кв. м, по КК на гр. 

Малко Търново, за който е съставен АЧОС № 445/05.02.2013 г., при начална цена 

57001,00 лева. 

 

 Р Е Ш Е Н И Е № 226 

 

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 собствениците на имот с идентификатор 

46663.501.310 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, по отношение на 

горепосочения имот за 53/273 идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 765/16.06.2021 г. за сумата от 612,00 лв. в т.ч. ДДС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 227 

 

  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 12 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.20.67, отреден като изоставена орна земя, трета категория, в м. 

„Поляните“, с площ 7,999 дка., землище гр. Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 228 

 

 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 12 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 17693.67.28, отреден като изоставена орна земя, осма категория, в м. 

„Велкова цръква“, с площ 3,684 дка., землище с. Граматиково. 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 229 

 

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 Гергана Станкова 

Михова, по отношение на УПИ III - 152, кв. 9 по плана на с. Заберново, за 109/544 кв. м. 

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

761/09.06.2021 г., за сумата от 1412.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 230 

 

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 Катя Георгиева 

Тодорова, по отношение на УПИ ХII - 36, кв. 7 по плана на с. Заберново, за 30/392 кв. 

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

760/09.06.2021 г., за сумата от 458.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 231 

 

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 Никола Мирчев 

Нецов, по отношение на УПИ ХVII - 240, кв. 25 по плана на с. Стоилово, за 18/372 кв. 

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

763/09.06.2021 г., за сумата от 278.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 232 

 

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 30 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 69328.34.51, отреден като друг вид дървопроизводителна гора, 8-ма 

категория, в м. „Русенова лъка“, с площ 3,054 дка в землището на с. Стоилово, общ. 

Малко Търново 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 233 

 

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 12 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 48667.53.7, отреден като неизползвана нива, трета категория, в м. 

„Хомот“, с площ 10,234 дка., землище с. Младежко. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 234 

 

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 Емил Георгиев 

Кофтев, по отношение на УПИ III - 112, кв. 20 по плана на с. Бяла вода, за 230/430 кв. 

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

762/09.06.2021 г., за сумата от 3014.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 235 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  

Общински съвет Малко Търново съгласува проект за подробен устройствен план – план 

за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 30483.201.45, по кадастралната карта 

на с. Звездец, м. „Райков чукар“ землище с. Звездец, община Малко Търново и дава 

съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на Община Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 236 

  

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  

Общински съвет Малко Търново съгласува проект за подробен устройствен план – план 

за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 17693.52.48, по кадастралната карта на 

с. Граматиково, м. „Вълково мъклище“ в землището на с. Граматиково, община Малко 

Търново и дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на Община Малко 

Търново. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


