
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 28 

 
На 02.03.2018  година  в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Веселина Градева  –  председател на Общински съвет - 

Малко Търново, относно: 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.№ 685 от 13.02.2018/ 

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

Поемане на краткосрочен общински дълг чрез кредит от ФОМСБ – ФЛАГ 

ЕАД за изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0034-C01. /вх.№ 686 

от 19.02.2018 / 

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

Поемане на краткосрочен общински дълг чрез кредит от ФОМСБ – ФЛАГ 

ЕАД за изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0003-C01, проект 

№BG16RFOP001-2.001-0109-C01. /вх.№ 687 от 19.02.2018/ 

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

Поемане на краткосрочен общински дълг чрез кредит от ФОМСБ – ФЛАГ 

ЕАД за изпълнение на проект №BG16RFOP001-2.001-0002-C01, проект 

№BG16RFOP001-2.001-0160-C01 и проект №BG16RFOP001-2.001-0170-C01. 
/вх.№ 688 от 19.02.2018/ 

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

Приемане на общински годишен план за младежта 2018г. /вх.№ 706 от 

22.02.2018/ 

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

Приемане на План за противодействие на тероризма на Община Малко 

Търново. /вх.№702 от 21.02.2018/ 

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

Утвърждаване на годишен план за общо и индивидуално ползване на 

общински мери и пасища. /вх.№ 697 от 21.02.2018/ 

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

Представителство на Община Малко Търново в Асоциацията по ВиК - 

Бургас./вх.№694 от 21.02.2018/ 

9. Докладна записка от Веселина Градева – председател на Общински съвет – 

Малко Търново, относно: Отмяна на част от Решение № 292/19.01.2018г. 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



относно продажба на имот – частна общинска собственост в с.Стоилово. 

/вх.№ 693 от 20.02.2018/ 

10. 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.№ 698 от 21.02.2018/ 

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

Продажба на имот – частна общинска собственост в с.Евренозово./вх.№699 

от 21.02.2018/ 

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

Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост в 

с.Сливарово. /вх.№ 700 от 21.02.2018/ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на 

с.Стоилово. /вх.№ 701 от 21.02.2018/ 

14. Питания и разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        294 

  I.На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Малко Търново приема: 

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 

  §1. Отменя  чл.23,ал.1, т.7; 

Заключителна разпоредба 

 §2. 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 влиза в сила от деня на приемането му от 

Общински съвет – Малко Търново. 

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Малко Търново с Решение № 

..............., взето с Протокол № ........./..................г.  

Председател на Общински съвет – Малко Търново: ................................ 

II. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община  Малко 

Търново след влизане в сила на Решението, с което е приет. 

III. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общински съвет – 

Малко Търново. 
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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 да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект № BG16RFOP001-2.001-0034-

C01 “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко 

Търново“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 538 731 (петстотин тридесет и осем 

хиляди седемстотин тридесет и един); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 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 на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-42/01.09.2016г. 

(от ИСУН № BG16RFOP001-2.001-0034-C01)  и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко Търново по Договор за 

безвъзмездна помощ № РД-02-37-42/01.09.2016г. (от ИСУН № BG16RFOP001-2.001-

0034-C01), сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 

постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Малко Търново, по чл. 45, ал. 

1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община Малко Търново по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
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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 да сключи рамково кредитно 

споразумение за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински 

дълг с цел реализацията на проект Проект № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 

“Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на административна сграда на Районно управление „МВР – Малко Търново“ 

сградата на Общинска администрация - Малко Търново“; Проект № 

BG16RFOP001-2.001-0109-C01 “Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на 

територията на гр. Малко Търново“, финансирани от Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, при 

следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 392 925,00 (триста деветдесет и две 

хиляди и деветстотин двадесет и пет); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 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 на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-159/29.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-

0003-C01/ и Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

169/06.10.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0109-C01/ и/или от 

собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко Търново 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

159/29.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0003-C01/, сключен 

с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко Търново 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

169/06.10.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0109-C01/, сключен 

с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Малко Търново, 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 

и бюджетните взаимоотношения на община Малко Търново по чл. 52, ал. 

1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по 



банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да 

подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1.  
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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 да сключи рамково кредитно 

споразумение за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в 

България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински 

дълг с цел реализацията на проект Проект № BG16RFOP001-2.001-0002-C01 

“Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сградата на Общинска администрация - Малко Търново“; Проект № 

BG16RFOP001-2.001-0160-C01 “Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

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

с увреждания“ – гр. Малко Търново“ и Проект № BG16RFOP001-2.001-0170-

C01 “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“ - гр. Малко Търново“, 

финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност 

в периферните райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 646 094,00 (шестстотин четиридесет и 

шест хиляди и деветдесет и четири); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 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 на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № РД-02-37-108/19.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-

0002-C01/; Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

152/29.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0160-C01/;  Договор 

за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-153/29.09.2016г. /№ от 

ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0170-C01/ и/или от собствени бюджетни 

средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 



 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко Търново 

по Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-37-108/19.09.2016г. /№ от 

ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0002-C01/, сключен с Управляващия орган 

на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко Търново 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

152/29.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0160-C01/, сключен 

с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко Търново 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-

153/29.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0170-C01/, сключен 

с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Малко Търново, 

по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси 

и бюджетните взаимоотношения на община Малко Търново по чл. 52, ал. 

1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        298 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и чл.16 ал. 

1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за младежта, Общински съвет – Малко Търново: 
ПРИЕМА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 Г. 
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1. Ha основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Решение № 669 от 02.11.2017г. на Министерски съвет на 

Република България, Общински съвет-Малко Търново приема План за 

противодействие на тероризма на Община Малко Търново. 



2. Отменя се Решение № 90/20.05.2016 г за приемане на План за противодействие 

на тероризма на Община Малко Търново. 
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             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново приема допълнителни имоти, отредени като пасища 

и мери за отдаване под наем през 2018 г., описани в Приложение 1, както следва: 
 

№ по 

ред 

 

 

Населено 

място 

 

 

ЕКАТТЕ 
Площи с мери 

и пасища за 

отдаване под 

наем през 

2018 г 

дка 
1 2 3 7 

1. Близнак 04412 71,819 

2. Евренозово 27022 1178,657 

3. Звездец 30483 315,767 

4. Стоилово 69328 131,743 

5. Визица 11051 191,125 

6. Калово 35451 141,694 

7. Бяла вода 07627 78,940 

8. Граматиково 17693 18,686 

9. М. Търново 46663 20,00 

общо   2154,431 
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 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет- Малко Търново: 

I. УПЪЛНОМОЩАВА Илиян Янчев - Кмет на Община Малко Търново, 

представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“  ЕАД, гр. Бургас, да гласува 

на редовно заседание на общото събрание на асоциацията решения, както следва: 

1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на 

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

канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 

2017 г.; 

2. На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и 

дейността на 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 Отчета за изпълнението на бюджета на 

асоциацията за 2017 г.; 



3. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния 

финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2017 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3  от Закона за 

счетоводството. 

4. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на 

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

канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема предложения Бюджет на асоциацията за 2018 г. 

(размер на вноската на държавата – 15 000 лв. и размер на общинските вноски 

съобразно процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, общо 

42 857.14 лв.;  

5. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува 

Инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 

2018 г. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯ Тонка Стоева - Зам.кмет на Община Малко Търново за 

представител на Община Малко Търново в общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас, при невъзможност на кмета на Община Малко Търново да участва лично в 

общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения. 

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

предварително изпълнение на настоящото решение. 

/ 
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Общински съвет – Малко Търножво ОТМЕНЯ свое Решение № 292 по Протокол 

№ 27 от 19.01.2018 г. в  частта му: 

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 УПИ IV, кв. 30, с площ 157 кв. м. по плана на с. Стоилово. 

 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 имот в с. Стоилово както 

следва: УПИ IV, кв. 30, с площ 157 кв. м. при начална цена 1878.00 лв. /в т. ч. ДДС/ 
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                   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 2429,00 лв.  
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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 2018 г. УПИ VI, кв. 9 по плана на с. Евренозово 

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 VI, кв. 9 по плана на 

с. Евренозово, с площ 762 кв. м., при начална цена 6746.00 лева. 
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І.    На основание чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем чрез конкурс 5 кв. м от 

имот– публична общинска собственост, представляващ сграда в УПИ II, кв. 11 по плана 

на с. Сливарово, със застроена площ 80 кв. м, както и правото да бъде разположено 

необходимото за функционирането на базовата станция оборудване на покривното 

пространство и западната външна стена на сградата, за срок до десет години при 

следните конкурсни условия:  

1. начален месечен наем – 150 лева  

2. наличие на лицензия за национален оператор на обществена клетъчна     

радиотелефонна GSM мрежа 

3. използване на имота за разполагане на базова станция 

ІІ. Възлага на кмета на общината да проведе конкурса при горепосочените условия. 
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           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 10 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Стоилово, както следва: 

 
№ землище Начин на трайно ползване Имот № площ 

1. Стоилово Полска култура 010215 1,490 

2 Стоилово Полска култура 010256 0.888 

3 Стоилово Полска култура 010257 0.305 

4 Стоилово Полска култура 010298 5.596 

5 Стоилово Полска култура 010329 1,345 

6 Стоилово Полска култура 010328 1.557 



7 Стоилово Полска култура 010326 0.369 

8 Стоилово Полска култура 010323 3.258 

9 Стоилово Полска култура 010462 2.595 

10 Стоилово Полска култура 010460 0.448 

11 Стоилово Полска култура 010461 0,559 

12 Стоилово Нива  000607 2.211 

13 Стоилово Врем. Неизп. нива 028001 4.874 

14 Стоилово Врем. Неизп. нива 028016 3.000 

15 Стоилово Врем. Неизп. нива 050001 5.000 

16 Стоилово Нива  000525 46.750 

    80,245 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


