
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 24 

 
На 15.09.2017  година  в заседателната зала на НЧ „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 господин Илиян Янчев - кмет на община    Малко 

Търново, относно:Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета 

на Община Малко Търново за 2016 г. /вх.№564 от 28.08.2017г./ 

2. 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 регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с 

изпълнението на проект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – 

Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.001-0002-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№586 от 

11.09.2017г./ 

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 регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с 

изпълнението на проект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Районно 

управление „МВР – Малко Търново“, гр.Малко Търново“, № 

BG16RFOP001-2.001-0003-C01, финансиран по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№587 от 11.09.2017г./ 

4. 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 регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с 

изпълнението на проект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на 

територията на гр.Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.001-0109-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. 

/вх.№588 от 11.09.2017г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



5. 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 регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с 

изпълнението на проект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дневен център за 

възрастни хора с увреждания“ - гр.Малко Търново“, № BG16RFOP001-

2.001-0160-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020г. /вх.№589 от 11.09.2017г./ 

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 Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г. – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с 

изпълнението на проект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“ - гр. 

Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.001-0170-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№590 от 

11.09.2017г./ 

7. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Подготовка и подаване на Заявление за отпускане на 

безвъзмездна помощ от Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) /вх.№573 от 05.09.2017г./ 

8. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Представителство на Община Малко Търново в 

Асоциацията по ВиК-Бургас /вх.№581 от 07.09.2017г./ 

9. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – 

парцеларен план (ПП) за обект: „Реконструкция на ВЛ-20 kV „Велека-

Бръшлян“ между ЖР №4 и 9 на ВЛ-20 kV „Бръшлян“ и между ЖР №274 и 

276 на ВЛ-20 kV „Велека“ преминаващи през поземлен имот (ПИ) 

46663.72.526 по кадастралната карта на Малко Търново, землище на гр. 

Малко Търново“ /вх.№575 от 07.09.2017г./ 

10. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – 

парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на външен питеен водопровод и 

външен напорен канализационен тръбопровод за ПИ 46663.72.526 по 

кадастралната карта на Малко Търново, м. Сушица“, землище на гр. 

Малко Търново“ /вх.№579 от 07.09.2017г./ 

11. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Сключване на предварителен договор за изготвяне на 

ПУП в с. Близнак /вх.№576 от 07.09.2017г./ 

12. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

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

Граматиково /вх.№580 от 07.09.2017г./ 

13. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Определяне на цената и продажба на имот – частна 

общинска собственост в с. Звездец /вх.№577 от 07.09.2017г./ 



14. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI – 52, кв. 6 по 

плана на с. Близнак /вх.№582 от 07.09.2017г./ 

15. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет  на община    Малко  

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV – 140, кв. 17 

по плана на с. Заберново /вх.№578 от 07.09.2017г./ 

16. Докладна записка от Веселина Градева – Председател на Общински съвет – 

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

на Наредба за определяне условията за управление и ползване на 

общинските пътища на Община Малко Търново. /вх.№593 от 14.09.2017г./ 

17. Питания  и разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 251 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за 

общинския дълг и чл. 49, ал. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново, и 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Малко 

Търново, РЕШИ: 

1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва: 

1.1.    По прихода - 4 481 867 лв. 

1.1.1. Приходи за държавни дейности - 2 884 387 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности - 1 109 032 лв. 

1.1.3.Временни безлихвени заеми  -       488 448 лв. 

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.    По разхода - 4 441 401 лв. 

1.2.1.  Разходи за държавни дейности -   2 884 387 лв. 

1.2.2.  Разходи за местни дейности всичко -   1 557 014 лв. 

Разпределени по функции, дейности и параграфи - съгласно Приложение № 1 

2.  ПРИЕМА отчета за изпълнение на разчет за финансиране на капиталовите разходи 

за 2016 година съгласно Приложение № 2. 

3.  ПРИЕМА отчета за разходите по второстепенни разпоредители за 2016 г. 

4.  ПРИЕМА годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2016 

година съгласно Приложение № 3 

5. ПРИЕМА отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г., съгласно  чл. 

9 от Закона за общинския дълг. 
6.  ПРИЕМА Одитно становище на Сметна палата за заверка на Годишния финансов 

отчет на Община Малко Търново за 2016 г. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

           № 252 

 
 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 регионалното развитие и благоустройството във връзка с 

авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.001-0002-C01 от 19.09.2016 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на общинска администрация - 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 регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 97 860,98 лв. /деветдесет и седем хиляди осемстотин и шестдесет 

лв. и 98 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.001-0002-C01 от 

19.09.2016 г. за реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска 

администрация - Малко Търново“ със срок до  19.05.2019 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 № BG161RFOP001-2.001-0002-C01 от 19.09.2016 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска 

администрация - Малко Търново“ със срок до  19.05.2019 г. сключен между община 

Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионалното развитие”. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 253 

 

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 регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на административна сграда на Районно управление „МВР - Малко Търново“, гр. 

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 регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 84 035,32 лв. /осемдесет и четири хиляди тридесет и пет лв. и 32 

ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.001-0003-C01 от 



29.09.2016 г. за реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на 

Районно управление „МВР - Малко Търново“, гр. Малко Търново“ със срок до  

29.05.2019 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 № BG161RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна 

сграда на Районно управление „МВР - Малко Търново“, гр. Малко Търново“ със срок 

до  29.05.2019 г. сключен между община Малко Търново и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионалното развитие”. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 254 

 

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 регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.001-0109-C01 от 06.10.2016 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. 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 регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 147 148,88 лв. /сто четиридесет и седем хиляди сто четиридесет и 

осем лв. и 88 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.001-0109-

C01 от 06.10.2016 г. за реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда 

на територията на гр. Малко Търново " със срок до  06.06.2019 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 № BG161RFOP001-2.001-0109-C01 от 06.10.2016 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна 

жилищна сграда на територията на гр. Малко Търново " със срок до  06.06.2019 г. 

сключен между община Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж” – 

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие”. 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

           № 255 

 

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 регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.001-0160-C01 от 29.09.2016 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ -  гр. 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 регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 105 133,20 лв. /сто и пет хиляди сто тридесет и три лв. и 20 ст./ за 

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

финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.001-0160-C01 от 29.09.2016 г. за 

реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на „Дневен център за възрастни хора с 

увреждания“ -  гр. Малко Търново“,  със срок до  29.05.2019 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 № BG161RFOP001-2.001-0160-C01 от 29.09.2016 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дневен 

център за възрастни хора с увреждания“ -  гр. Малко Търново“,  със срок до  29.05.2019 

г. сключен между община Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж” – 

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие”. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 256 
 

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 регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.001-0170-C01 от 29.09.2016 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“ - гр. 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 регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 174 101,59 лв. /сто седемдесет и четири хиляди сто и един лв. и 

59 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на 



безвъзмездна финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.001-0170-C01 от 

29.09.2016 г. за реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий 

Гагарин“ - гр. Малко Търново“, със срок до  29.05.2019 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 № BG161RFOP001-2.001-0170-C01 от 29.09.2016 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ 

„Юрий Гагарин“ - гр. Малко Търново“, със срок до  29.05.2019 г. сключен между 

община Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж” – 

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие”. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 257 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

1. Дава разрешение за подготовка и подаване на Заявление за отпускане на 

безвъзмездна помощ до ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) за финансиране на 

инвестиционни намерения, както следва: 

- „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа на 

с. Евренозово, Община Малко Търново“ 

- „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Младежко, Община Малко 

Търново“ 

2. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, 

включено в инвестицията, да се извършват по предварително одобрени количествени 

сметки. 

3. Потвърждава, че имотите обект на инвестицията е публична общинска 

собственост и е:  

- Необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

4. Възлага на кмета на общината – Илиян Янчев, да предприеме всички правни и 

фактически действия във връзка с изпълнение на взетото решение. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 258 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет- Малко Търново: 

I. УПЪЛНОМОЩАВА - Кмет на Община, представител по Закона за водите на 

общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува в общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 



канализация“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както следва: 

1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕАД, гр.Бургас съгласува преработен Бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2017 

г. - 2021 г.; 

2. На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2018 г. в размер на 20 000 

(двадесет хиляди) лева. 

        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. 

       III. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Малко Търново допуска 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 259 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и решение на 

ОЕСУТ, взето с протокол № 4/12.07.2017 г. Общински съвет Малко Търново одобрява 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Реконструкция на 

ВЛ-20 кV „Велека-Бръшлян“ между ЖР № 4 и 9 на ВЛ-20 кV „Бръшлян“ и между ЖР 

№ 274 и 276 на ВЛ-20 кV “Велека“ преминаващи през поземлен имот /ПИ/ 46663.72.526 

по кадастралната карта на Малко Търново, землище на гр. Малко Търново”.   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 260 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и решение на 

ОЕСУТ, взето с протокол № 4/12.07.2017 г. Общински съвет Малко Търново одобрява 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на външен 

питеен водопровод и външен напорен канализационен тръбопровод за ПИ 46663.72.526 

по кадастралната карта на Малко Търново, м. „Сушица“, землище на гр. Малко 

Търново.   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 261 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 2, т. 2 и чл. 5 

от Закона за устройство на територията, и чл. 57 от Наредбата за общинската 

собственост Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Кмета на Общината да 

сключи предварителен договор за продажба със собственика на УПИ IХ, кв. 2 по 



регулационния план на с. Близнак за 99 кв. м в идеална част от новообразувания УПИ 

IХ с обща площ 1307 кв. м,  на цена 868 лв. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 262 
 

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

общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Граматиково с площ 320 кв. м да бъде 

продадена на наследниците на Гаки Стоянов Манавчев, собственици на законно 

построената в имота жилищна сграда на цена 2 807,00 лева. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 264 

 

 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 наследниците на 

Никола Ангелов Ламбов, като собственик на ПИ 52 по отношение на УПИ VI, кв. 6 по 

плана на с. Близнак за 66/1207 кв. м идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 557/03.08.2017 г. за сумата от 579,00 лв.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 265 
 

 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 Жеко Тодоров 

Евтимов, като собственик на ПИ 140 и част от ПИ 139 по отношение на УПИ ХIV, кв. 

17 по плана на с. Заберново за 28/962 кв. м идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС № 558/21.08.2017 г. за сумата от 246,00 лв.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 266 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Малко Търново 

приема наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне условията за 

управление и ползване на общинските пътища на Община Малко Търново,със следното 

съдържание: 



§ 1. В чл.1, ал.2 се създава нова т. 1 със следния текст” улиците в населените места и 

селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци 

от републикански или общински пътища”; 

1. Досегашната т.1 става т.2; 

2. Досегашната т.2 става т.3; 

3. Досегашната т.3 става т.4; 

§ 2. В чл.6, ал.1 думите Наредба №18/26.05.2000г. се заменят с думите Наредба 

№1/26.05.2000г. 

§ 3. В чл.8 т.1 думите Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с думите Агенция 

„Пътна инфраструктура”; 

§ 4.  В чл.11, ал.2, т.1 думите Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с думите 

Агенция „Пътна инфраструктура”; 

           В чл.11, ал.2, т.2 думите Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с думите 

Агенция „Пътна инфраструктура”; 

§5. Заглавието на Глава V „Специално ползване на пътищата” се допълва с Раздел V.I 

„Общи разпоредби”. 

§ 6. В чл.19, ал.1 се създава нова т. 5 със следния текст „не е осигурена безопасността 

на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по 

пътищата, установено със становище на органите на Министерството на вътрешните 

работи”. 

§ 7. В чл.21, ал.4 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от две 

години”; 

§ 8. Чл.22 т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(ДОПК)”; 

1.  т.4 придобива следния текст „становище на органите на Министерството на 

вътрешните работи”; 

2.  създава се нова т.5 със следния текст „съгласуван технически проект - част 

"Пътна" и "Организация на движението". 

§ 9. В чл.23, ал.1 се създава нова т. 7 със следния текст ”проектът предвижда пред 

търговския крайпътен обект да се изгради ограничителна система в съответствие с 

изискванията на БДС ЕШ317 и Техническите правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по републиканската пътна мрежа” 

§ 10. Чл.24, ал.2 се изменя така: „Към искането се прилага координатен регистър на 

площта на обекта и връзките към него в координатна система Българска геодезическа 

система 2005”; 

§ 11. В чл.26, ал.2 думите „за срок от една година” се заменят с думите „за срок от шест 

месеца”; 

§ 12. Чл.27, т.1 придобива следния текст „удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”; 

1.  т.3 придобива следния текст „съгласуван работен проект от администрацията, 

управляваща пътя, съгласно чл. 18 ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на 

рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 22, т.5; 

2.  създава се нова т.4 със следния текст „нотариално заверено съгласие от 

собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите 

зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота”; 

3.  създава се нова т.5 със следния текст” протокол за предварителен оглед от 

администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните 

работи и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в 

съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни 



системи за пътища по републиканската пътна мрежа”; 

§ 13. В чл.28, ал.1, т.4 накрая се поставя запетая и се добавя „а отстоянието от центъра 

на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м”; 

1.  създава се нова т.6 със следния текст ”горният ръб на фундамента на 

рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена”; 

§ 14. Чл.29, ал. 2 се изменя така „Към искането заинтересуваното лице прилага 

констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато 

искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата 

на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол 

за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител”; 

§ 15. Заглавието на Раздел III от Глава V се изменя така „Изграждане на нови и ремонт 

на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в 

обхвата на пътя и в обслужващата зона”; 

§ 16. В чл. 31, ал.1 се изменя със следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и 

надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата 

зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава 

осма, раздел III от Закона за устройство на територията”; 

1.  Създава се нова ал.2 със следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1;” 

2.  Създава се нова ал.3 със следното съдържание „Разрешението за специално 

ползване по ал. 1 има действие за срок две години”; 

§ 17. Чл. 32 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване на 

пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 

линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се 

изисква при: 

1.  изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в 

обхвата на пътя и в обслужващата зона; 

2.  пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения; 

3.  ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;” 

§ 18. Чл.33, т.1 придобива следното съдържание „декларация по образец на 

администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от 

изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка; 

1.  т.3 придобива следното съдържание„удостоверение за наличие или липса на 

публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК”; 

2.  създава се нова т.4 със следното съдържание „съгласуван от администрацията, 

управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално 

ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните 

работи за част "Пътна" и част "Организация на движението"; 

3.  създава се нова т.5 със следното съдържание „документ за собственост и скица 

на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за 

присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито 

нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора”; 

4.  създава се нова т.6 със следното съдържание„нотариално заверено пълномощно 

на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално 

ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично”; 

§ 19. Чл.34, ал.1 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване 

на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 

линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се 



издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на 

експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не 

застрашават безопасността на движението”; 

1.  ал.2 придобива следното съдържание „Разрешението за специално ползване на 

пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни 

линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се 

връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса”; 

2.  ал.3 придобива следното съдържание „Когато няколко лица ползват един изкоп 

за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за таксите, 

които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", в пълен размер, като всеки 

отделен проект подлежи на самостоятелно съгласуване”; 

3.  създава се нова ал.4 със следното съдържание „В случай че към 

съществуващите линейни съоръжения има свободни канали (тръби) и се иска 

прокарване на допълнителни оптични кабели в тях (в същото кабелно трасе), 

заинтересуваното лице, на което е издадено разрешение за специално ползване на 

пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и обслужващата зона, е необходимо да уведоми Агенция 

"Пътна инфраструктура"; 

§ 20. Създава се нов чл.34а: 

„чл.34а, ал.1 „Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и 

отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде 

поискано и разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно 

ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата 

зона”; 

ал.2 За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи 

съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по глава 

пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно 

и земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона. ал.3 В случаите на внезапно 

произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона 

за пътищата, като заедно с уведомяването на съответното областно пътно управление, 

съответно техническата служба на общината, се заплаща дължимата такса за 

временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се 

прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на 

ремонт”; 

§ 21. Чл.37 придобива следното съдържание „Към искането по чл.35 заинтересуваното лице 

прилага: 

1. проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от 

звено "Пътна полиция" в съответната областна дирекция на Министерството на 

вътрешните работи; 

2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за 

устройство на територията; 

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.”; 

§ 22. В чл.38, ал.2 думите Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с думите 

Агенция „Пътна инфраструктура”; 

§ 23. В чл.44 думите Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с думите Агенция 

„Пътна инфраструктура”; 

§ 24.В чл.45 думите „Наредба №16 от 23.07.2001 година” се заменят с думите „Наредба 

№3 от 16.08.2010 година”; 

§25.  В чл.56, ал.1 думите „от 50 до 100 лв.” се заменят с думите „от 200 до 500 лв.”; 



         В чл.56.ал.2 думите „от 100 до 250 лв.” се заменят с думите „500 до 1000 лв., 

§ 26. В чл.57, ал.1 думите „от 100 до 1000 лв.” се заменят с думите „от 1000 до 5000 

лв.”; 

1.  В чл.57, ал.1, т.5, буква „в” се отменя; 

2.  В чл.57, ал.1 т.5, буква „г” се отменя; 

        В чл.57, ал.2 думите „от 150 до 1500 лв.” се заменят с думите „2000 до 7000 лв.”, 

§ 27. В чл.58 придобива следното съдържание: 

 ал.1 „При нарушения по чл. 56 на юридическите лица и на едноличните търговци се 

налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 57 - в 

размер от 3000 до 8000 лв.”; 

 ал.2„При повторно нарушение по чл. 56 имуществената санкция е в размер от 2000 до 

7000 лв., а по чл. 57 - в размер от 4000 до 12 000 лв.”; 

ал.3 „Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените 

от тях щети."; 

§  28. Създава се Приложение №1 към чл.31, ал.2 от Наредбата. 

§ 29. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне условията за 

управление и ползване на общинските пътища на Община Малко Търново влиза в сила 

от деня на приемането й от Общински съвет – Малко Търново. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


