
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 30 

 
На 26.04.2018  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 Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Кандидатстване с проект за отпускане на финансови средства от Фонд 

„Социална закрила“. /вх.№ 750 от 19.04.2018/ 

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

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Малко Търново за 

2019г. /вх.№ 716 от 12.03.2018 / 

3. Докладна записка от Мария Иванова Николова – Директор на Дирекция „Социално 

подпомагане“ община Царево, относно: Общинска програма за закрила на детето 

за Община Малко Търново за 2018 година. /вх.№ 724 от 20.03.2018 / 

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

Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Малко Търново за периода 2018-2021г. 

/вх.№ 717 от 12.03.2018/ 

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

Приемане на актуализиран план за защита при бедствия на Община Малко 

Търново. /вх.№ 737 от 30.03.2018 / 

6. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет и Председател на МКБППМН, 

относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 

година. /вх.№ 733 от 27.03.2018 / 

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

Премахване на опасна сграда – частна общинска собственост в с.Звездец. /вх.№ 

749 от 19.04.2018/ 

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

Смяна предназначението и одобряване продажната цена на общински 

апартамент в с.Звездец. /вх.№ 747 от 19.04.2018 / 

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

Смяна предназначението и одобряване продажната цена на общински 

апартамент в с.Звездец. /вх.№ 726 от 22.03.2018/ 

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

Одобряване схема за разполагане на преместваем обект в с.Звездец. /вх.№ 743 

от 19.04.2018 / 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII – 290, кв.23 по плана на 

с.Стоилово. /вх.№ 748 от 19.04.2018 / 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ XV – 7, кв. 2 по плана на с.Калово. 

/вх.№ 742 от 04.04.2018 / 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ IV – 83 и УПИ XIV, кв. 8 по плана на 

с.Сливарово. /вх.№ 741 от 04.04.2018/ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землищата на с. Калово и 

с. Бяла вода за разполагане на пчелни кошери /вх.№ 753 от 23.04.2018/ 

15. Питания и разни 
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На основание чл.21, ал.1, т.23, във вр. с ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на 

Фонд „Социална закрила“, Общински съвет – Малко Търново 

1. Дава разрешение на Община Малко Търново за разработването, 

кандидатстването и изпълнението на проекта: „Обзавеждане и оборудване на 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ – гр. 

Малко Търново, с цел осигуряване на по-качествен живот на потребителите“, на 

обща стойност 13 620.00 лв.(тринадесет хиляди и шестстотин и двадесет лева) 

сума с ДДС. 

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимите собствени финансови средства 

по проекта в размер на до 1400,00 лева (хиляда и четиристотин лева) с ДДС, 

представляващо приблизително10% от общата стойност на проекта. 
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.19, ал.2 и 3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36 б, ал.4 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет 

Малко Търново приема: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Малко Търново за 2019 година. 
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На основание чл.21 (1), т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1 от ППЗЗД, 

Общински съвет Малко Търново приема Общинска програма за закрила на детето за 

Община Малко Търново за 2018 гогина. 
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  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.40, ал.3 от ЗЗЖ, Общински съвет 

Малко Търново приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Малко Търново за периода 2018-2021г. 
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На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.9,ал.11 от ЗЗБ, 

Общински съвет Малко Търново приема актуализирания План за защита при бедствия 

на община Малко Търново. 
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На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал.2 от ЗБППМН, 

Общински съвет Малко Търново приема Отчет за дейността на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 

година. 
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 I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 195, ал. 6 от Закона 

за устройство на територията Общински съвет Малко Търново дава съгласие да бъде 

премахнат жилищен блок № 10 в с. Звездец, включващ 14 броя апартаменти и 

самостоятелен обект, намиращ се на партера на блока. 

 II. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия по премахване на сградите, обезопасяване и 

възстановяване на терена.   
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          І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 и чл. 14 ал. 1 

от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет Малко Търново включва в групата на 

общинските жилища предназначени за продажба ап. № 7 в бл. 12, вх. А, ет. 3  в с. 

Звездец. 



          ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 1 от 

Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си  да се 

извърши продажба на общински апартамент № 7 в бл. 12, вх. А, ет. 3 в с. Звездец на 

неговия наемател Мария Кръстева Кузманова на цена 4953 лева. 

/ 
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          І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 и чл. 14 ал. 1 

от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет Малко Търново включва в групата на 

общинските жилища предназначени за продажба ап. № 8 в бл. 16, вх. Б, ет. 3  в с. 

Звездец. 

          ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 1 от 

Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си  да се 

извърши продажба на общински апартамент № 8 в бл. 16, вх. Б, ет. 3 в с. Звездец на 

неговия наемател Мариян Николаев Илиев на цена 4418 лева. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        320 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 ал. 3 от 

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения по реда на чл. 

56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет приема одобрената схема за разполагане на 

преместваем обект за продажба на хранителни стоки в УПИ ХV-6, кв. 18 по плана на с. 

Звездец, при месечен наем 1,80 лева на кв. м.  
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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 „Дисконт 65“ 

ЕООД, ЕИК 204853407, по отношение на УПИ VIII – 290, кв. 23 по плана на с. 

Стоилово, за 12/201 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 156.00 лв.  
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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 наследниците на 

Димитринка Андонова Стоилкова по отношение на УПИ ХV – 7, кв. 2 по плана на с. 

Калово, за 20/460 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 364.00 лв.  
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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 от една страна и 

Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 2001“, Малко Търново, от друга страна, 

по отношение на УПИ IV – 83, кв. 8 по плана на с. Сливарово, за 190/528 кв. м. идеални 

части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 573/26.03.2018 г. 

за сумата от 2500.00 лв. и УПИ ХІV, кв. 8 по плана на с. Сливарово, за 320/518 кв. м. 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

574/26.03.2018 г. за сумата от 4212.00 лв., на обща стойност 6712,00 лева  
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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 20.00 лв/дка, за срок до 10 години, общински земеделски имоти: № 000194, 

отреден като гора в земеделска територия, с площ 3,702 дка, землище Калово, и  в 

землище Бяла вода: № 000333-нива с площ 0,633 дка, № 019006 – нива с площ 2,604 

дка, № 024011 – нива с площ 10,999 дка и № 055007 – нива с площ 0,491 дка. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


