
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 26 
На 24.11.2017  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 Илиян Янчев–  кмет на Община Малко Търново, 

относно: Удостояването на Любомир Петков Ламбов със званието „Почетен 

гражданин на град Малко Търново“./вх.№636 от 16.11.2017/ 

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

Определяне на основните наемни цени за отдаване под наем на общинските 

недвижими имоти./вх.№638 от 16.11.2017/ 

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

Предоставяне на полските пътища, попадащи в масиви за ползване, на 

съответния ползвател за стопанската 2017-2018 г. /вх.№637 от 16.11.2017/ 

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

Съгласие за изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ № 010050, м. „Край село – Р. Г.“ по картата 

на възстановената собственост на с.Калово, Община Малко Търново. 

/вх.№634 от 16.11.2017/ 

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

Поставяне на паметник на Дико Джелебов в гр.Малко Търново. /вх.№635 

от 16.11.2017/ 

6. Докладна записка от Златка Димитрова Далева – председател на Комисията по 

култура, образование, наука, вероизповедания, читалищна дейност, 

здравеопазване, соц. и младежки дейности и спорт към Общински съвет – 

Малко Търново, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на г-н 

Николай Маргаритов Манев за инцидентно възникнал здравен проблем.  

/вх.№633 от 14.11.2017/ 

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

Поставяне на паметник на генерал – майор Алекси Попов в гр.Малко 

Търново.  /вх.№644от 21.11.2017/ 

8. Питания и разни. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 278 

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

морално стимулиране на физичеки и юридически лица със заслуги към Община Малко 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



Търново, Общински съвет Малко Търново, удостоява Любомир Петков Ламбов със 

званието „Почетен гражданин на град Малко Търново“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 279 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал. 8 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет Малко Търново определя следните начални 

месечни наемни цени за отдаваните под наем общински недвижими имоти: 

1. Основна месечна наемна цена на 1 кв.м полезна жилищна площ – 0,70 лв./кв. м, която 

се коригира с конкретните показатели, съгласно приложение къч чл. 33, чл. 34, ал.2 и 

чл. 35, ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост. 

2. Наемна цена на помещения за производствени нужди                       -  0,50 лв./кв. м. 

3. Наемна цена на помещения за търговски нужди: 

- в гр. Малко Търново                                                                       - 2,20 лв./кв. м 

- в с. Звездец и в с. Граматиково                                                     - 1,80 лв./кв. м   

- във всички останали села                                                              - 1,20 лв./кв. м 

4.  Наемна цена на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ                                 – 1,80 лв./кв. м 

5. Наемна цена на разполагане на гаражни клетки                                   -  0,80 лв./кв. м 

6. Наемна цена за разполагане на автомати за кафе                                  -  5,00 лв./бр. 

7. Наемна цена за ползване на общински терени в регулация: 

         - в гр. Малко Търново                                                                      -  0,30 лв./кв. м 

         - във всички останали села                                                             -  0,20 лв./кв. м 

8.   Наемна цена за ползване на общински терени извън регулация: 

         - в гр. Малко Търново                                                                     -  0,10 лв./кв. м 

         - във всички останали села                                                              -  0,05 лв./кв. м 

 ІІ. Всички наемни цени в т. І да се считат като начални тръжни или конкурсни при 

отдаване под наем на общински недвижими имоти и помещения. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 280 

             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 
2017 - 2018 година.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 281 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията 

1. Общински съвет – гр. Малко Търново допуска изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за 

ПИ № 010050, м. „Край село – Р. Г.“ по  картата на възстановената собственост на с. 

Калово, Община Малко Търново с цел урегулирането му при спазване на следните 

показатели на застрояване за зона Жм: Н -7м.(до 2 ет.)., Плътност на застрояване 40%, 

Озеленяване мин. 50%,  Кинт-0,8 и провеждане на улица по  съществуващ път. 

Проектът да се изготви в съответствие с разпоредбите на чл.16 от ЗУТ. 



2. Общински съвет – гр. Малко Търново одобрява представеното задание за 

проектиране по чл.125 от ЗУТ. 

3. Общински съвет – гр. Малко Търново възлага на Кмета на Община Малко 

Търново да проведе последващите процедури от Закона за устройство на територията. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 282 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 1 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 паметник на Дико  Джелебов в източната част на 

УПИ І-за площад и озеленяване, квартал 68 по плана на гр. Малко Търново. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 283   

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Общински съвет – Малко Търново 

одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 200/двеста/ лева на 

лицето Николай Маргаритов Манев, ЕГН **********. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 284 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 1 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 паметник на генерал-майор Алекси Попов в 

урегулиран поземлен имот ІІ-за общински пазар и базари, квартал 18 по плана на гр. 

Малко Търново. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


