
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 25 

 
На 27.10.2017  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 : 

 

             Докладна записка от Илиян Янчев–  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Актуализация на Наредба за условията и реда за извършване на 

социални услуги в Община Малко Търново./вх.№602 от 09.10.2017/ 

1. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за 

2017г./вх.№608 от 18.10.2017/ 

2. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Поемане на краткосрочен общински дълг чрез банков заем /вх.№607 от 

17.10.2017/ 

3. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново,относно: 

Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на 

Доклад за екологична оценка на „Общ устройствен план на община Малко 

Търново. /вх.№614 от 20.10.2017/ 

4.  Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново,относно: 

Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ за УПИ /урегулиран поземлен имот/ I-за фармахим,квартал 

103 по плана на гр.Малко Търново. /вх.№613 от 20.10.2017/ 

5. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново,относно: 

Поставяне на преместваеми съоръжения пред УПИ I-231,кв.12 по плана на 

с.Стоилово.  /вх.№612 от 20.10.2017/ 

6. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отмяна Решение №263 от 15.09.2017г.  /вх.№611от 19.10.2017/ 

7. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Прекратяване на съсобственост в УПИ III-233,кв.12 по плана на 

с.Стоилово.  /вх.№610 от 19.10.2017/ 

8. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Прекратяване на съсобственост в УПИ XI-96,кв.14 по плана на с.Визица  

/вх.№609 от 19.10.2017/ 

9.  Докладна записка от инж. Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно:  Продажба на имоти – частна общинска собственост в 

с.Близнак.   /вх.№619 от 24.10.2017/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



10. Докладна записка от инж. Тонка Стоева  – заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно:  Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 

46663.501.766 по кадастралната карта на гр.Малко Търново   /вх.№620 от 

24.10.2017/ 

11. Питания и разни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 267 

 
На основания чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Малко Търново приема актуализация на Наредба за 

условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 268 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124., ал. 3 и чл. 94, 

ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2017 г. (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) съгласно Приложение 

5 б. 

2. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени 

съгласно Приложение 5б. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 269 

                На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 

21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

3, т. 2 във връзка с чл. 16 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Дава съгласие Община Малко Търново за поемане на дълг, при следните 

параметри: 

 Максимален размер на дълга - до 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева; 
Валута на дълга - български лева 

 Цел на кредита — Оборотни средства за капиталови разходи, плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и национално 

финансиране. 

 Вид на дълга - Краткосрочен банков кредит; 

 Условия за погасяване: 

 Срок на погасяване - до 12 /дванадесет/ 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 - собствените приходи на общината. 

 Максимален лихвен процент - шестмесечен SOFIBOR + надбавка до 3,5%. 

 Без годишна такса за управление на кредита. 

 Без такса ангажимент. 

 Без такса за предсрочно погасяване. 

 Лихва при допускане на просрочие по главницата - надбавка над договорения 

лихвен процент за редовен дълг върху просрочената сума, за срока на просрочие; 

Максимум до 3,0 % пункта годишно над договорената. 

 Такса за вписване на особен залог по реда на Закона за особените залози - не 

повече от 120.00 лева /сто и двадесет/. 

 Начин на обезпечение на кредита: 
Учредяване на особен залог по реда на 303 върху настоящи и бъдещи вземания на 

община Малко Търново на парични средства (собствени приходи) за положително 

салдо по банкова сметка на ОБЩИНАТА, формирано от настоящи и бъдещи собствени 

приходи на община Малко Търново по чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 54 от Закона за 

публичните финанси (или съответно други аналогични текстове от действащото 

законодателство, в случай на бъдеща промяна на Закона за публичните финанси или 

приемане на друг аналогичен закон). 

 Други условия - кредиторът да не изисква други такси /в т.ч. за предсрочно 

погасяване на кредита/, комисионни, издаване на запис на заповед, застраховка на 

кредита или учредяване на ипотека. 
Всички плащания по главницата на кредита и плащанията, свързани с дължимите лихви 

ще се извършват по банков път. 

2. На основание чл. 94, ал. 6 от Закона за публичните финанси банковия кредит да се 

отрази в съответните приходни и разходни параграфи по бюджета на Общината за 2017 

г. 

3. На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета на 

Община Малко Търново да проведе процедура, съгласно чл. 19 от Закона за общинския 

дълг за избор на финансова институция и сключи договор. 

4. Средствата да бъдат разходвани за финансиране на капиталови разходи, плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 270 

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

съгласува предвидените мерки за наблюдение и контрол при прилагането на Общ 

устройствен план на община Малко Търново.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 271 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА,  Общински съвет Малко Търново 

съгласува ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за 

УПИ І-за Фармахим, като същия се разделя на четири парцела - VІ-за СМфЗ /смесена 



многофункционална зона/, VІІ-за СМфЗ, VІІІ-за паркинг, ІХ-за СМфЗ и дава съгласие 

за одобряването му със заповед на Кмета на Община Малко Търново.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 

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 преместваеми съоръжения – пейки, маси и детски 

съоръжения пред УПИ І-231, кв. 12 по плана на с. Стоилово.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 273 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА и Заповед 

на Областния управител на област Бургас № РД-09-40/05.10.2017 г. Общински съвет – 

Малко Търново отменя свое Решение  № 263 от 15.09.2017 г.   

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274 

                   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 Златина Цветкова 

Муладжикова, като собственик на ПИ 233 по отношение на УПИ III - 233, кв. 12 по 

плана на с. Стоилово за 313/428 кв. м идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 561/13.10.2017 г. за сумата от 6260,00 лв.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 275 

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 

Димитър Николов Митрев по отношение на УПИ ХI – 96, кв. 14 по плана на с. Визица, 

за 50/710 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 483.00 лв. 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 276 

 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 

бъдат включени в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинската собственост за 2017 г. поземлени имоти – частна общинска собственост, 

УПИ II и УПИ III в кв. 11 по плана на с. Близнак. 

            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 бъдат обявени за продажба чрез публично оповестен търг, поземлен 

имот – частна общинска собственост УПИ II-общ. в кв. 11 по плана на с. Близнак, с 

площ 832 кв. м при начална цена 12480,00 лева, за който е съставен АЧОС № 

787/25.07.2005 г. и УПИ III-общ. в кв. 11 по плана на с. Близнак, с площ 800 кв. м при 

начална цена 12000,00 лева, за който е съставен АЧОС № 788/25.07.2005 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 277 

                   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 

Мартин Стефанов Константинов, като собственик на част от имот с идентификатор 

46663.501.766 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 102/367 кв. м идеални 

части от поземления имот,  за сумата от 640,00 лв 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


