
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 29 

 
На 29.03.2018  година  в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе извънредно 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: 

Участие на Дирекцията на ПП “СТРАНДЖА“ в Програмата Интеррег - 

ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция, Приоритетна 

ос 2. Устойчив туризъм с обект на инвестиция – имоти публична 

собственост. /вх.№ 732 от 27.03.2018/ 

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

Участие на Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“  –  гр. Малко 

Търново в Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Турция, Приоритетна ос 2.Устойчив туризъм с проект: „Една 

природа, две държави /One nature, two countries!“ /вх.№ 731 от 27.03.2018 / 

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

Участие на Фондация „Водекс“ в Програмата Интеррег – ИПП за 

трансгранично сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 

2.Устойчив туризъм с обект на инвестиция – имоти публична собственост. 

/вх.№ 736 от 27.03.2018 / 

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

сключване на предварителен договор за продажба, във връзка с изготвен 

ПУП в с. Младежко /вх. №728/23.03.2018г./ 

5. Питания и разни. 
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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 разработването, кандидатстването и изпълнението на 

проект по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-

Турция, покана за подаване на проектни предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2, 

на Дирекцията на ПП “Странджа“, където ще се предвижда инвестиция във вид: 

възстановителни работи по запълването на неравности с трошенокаменна 

настилка по общински път от 5 км в землището на гр. Малко Търново, от гр. 

Малко Търново към м. Св. Марина Малкотърновска, който попада в имоти със 

следните идентификационни номера, според данните, отразени в информационната 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а именно: 

- Поземлен имот 46663.502.354, област Бургас, община Малко Търново, гр. 

Малко Търново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2378 кв.м., стар номер 

354, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93/19.12.2007 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

- Поземлен имот 46663.20.354, област Бургас, община Малко Търново, гр. Малко 

Търново, вид обств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 9207 кв.м., стар номер 354, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

- Поземлен имот 46663.18.354, област Бургас, община Малко Търново, гр. Малко 

Търново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 7618  кв.м., стар номер 354, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

- Поземлен имот 46663.17.354, област Бургас, община Малко Търново, гр. Малко 

Търново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопанска горски, ведомствен път, площ 4537 кв.м., стар номер 354, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

- Поземлен имот 46663.14.354, област Бургас, община Малко Търново, гр. Малко 

Търново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 4679 кв.м., стар номер 354, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

- Поземлен имот 46663.15.354, област Бургас, община Малко Търново, гр. Малко 

Търново, вид собств.  Общинска публична, вид територия Земеделска, 

НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 5714 кв.м., Заповед за 

одобрение на КККР № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА АГКК 

- Поземлен имот 46663.13.354, област Бургас, община Малко Търново, гр. Малко 

Търново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП за 

селскостопански, горски, ведомствен път, площ 6393 кв.м., стар номер 354, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК.  

2. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено 

в проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект.  

3. Гарантира свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за целите на 

проекта в срок за 5 години след края на проекта и потвърждава, че предназначението на 

обекта на интервенция по предложения проект да не бъде променяно за период не по-

малък от 5 години след приключване на изпълнението на дейностите по проекта. 

4. Потвърждава, че имотите обект на проектното предложение са публична 

общинска собственост и са:  

- Необременени със задължения;  

- Не са обект на съдебен спор за имота;  

- Не са предмет на искове съгласно българското законодателство. 
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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 разработването, кандидатстването и изпълнението на 

проект по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-

Турция, покана за подаване на проектни предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2, 

където Исторически музей „Проф. д-р. Александър Фол“ - гр. Малко Търново да бъде 

партньор, а Областният управител на Демиркьой – партньор. Проектът предвижда 

ремонт, реставрация и консервация на Архитектурния ансамбъл (сградите) на 

исторически музей „Проф. д-р. Александър Фол“ - гр. Малко Търново.  

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, 

да осигури временно средствата от собствени/трети източници на Исторически музей 

„Проф. д-р. Александър Фол“ - гр. Малко Търново до възстановяването на разходите 

им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 евро, от които 

максимум 300 000 евро за Исторически музей „Проф. Д-р Александър Фол“ - гр. Малко 

Търново. Над 70% от разходите по проекта са изпълнение на СМР, стойността на 

разходите за управление възлизат на до 10% от стойността на преките разходи проекта, 

предварителните разходи за проектиране и подготовка на проектното предложение 

възлизат на до 3%.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, 

включено в проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект.  

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за 

целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта и потвърждава, че 

предназначението на обекта на интервенция по предложения проект да не бъде 

променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на изпълнението на 

дейностите по проекта. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна част от 

пакета за кандидатстване.  

6. Потвърждава, че Исторически музей „Проф. д-р. Александър Фол“ - гр. 

Малко Търново се представлява от Ивелина Георгиева Петкова – Иванова - директор 

музей. 

7. Потвърждава, че имотите обект на проектното предложение са публична 

общинска собственост и са:  

- Необременени със задължения;  

- Не са обект на съдебен спор за имота;  

- Не са предмет на искове съгласно българското законодателство. 
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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 разработването, кандидатстването и изпълнението на 

проект по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-

Турция, покана за подаване на проектни предложения № 2014TC16I5CB005–2018–2, на 

Фондация „Вортекс“, където ще се предвижда инвестиция във вид: ремонт и 



рехабилитация на сграда с идентификатор № 46663.501.798.1, находяща се в гр. 

Малко Търново, общ. Малко Търново, обл. Бургас, по кадастрална карта и кадастрални 

регистри, одобрени със заповед № РД-18-93/19.12.2007г. на изпълнителния директор на 

АГКК. Адрес на сградата: гр. Малко Търново, ул. Малкотърновска комуна № 9. 

Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 3 46663.501.798, със 

застроена площ от 127 кв.м., брой на етажи 2, предназначение: административна, 

деловодна сграда, общинска собственост и преустройство й в център за интегративна 

медицина. 

2. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, 

включено в проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект.  

3. Гарантира правото на ползване на обекта на инвестиции, за целите на проекта 

в срок за 5 години след края на проекта и потвърждава, че предназначението на обекта 

на интервенция по предложения проект да не бъде променяно за период не по-малък от 

5 години след приключване на изпълнението на дейностите по проекта. 

4. Потвърждава, че имотите обект на проектното предложение са публична 

общинска собственост и са:  

- Необременени със задължения;  

- Не са обект на съдебен спор за имота;  

- Не са предмет на искове съгласно българското законодателство. 
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                 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 3, във 

връзка с ал. 1 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 с Петьо Димитров Пенев, като собственик 

на ПИ 84 в УПИ I, кв. 3 по плана за регулация на с. Младежко за 277 кв. м в идеална 

част от новообразувания УПИ I-84, кв. 3 с обща площ 817 кв. м,  на цена 4236 лв. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


