
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 34 

 
На 26.10.2018 година в заседателната зала на НЧ „Просвета – 1914“ 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: 

Представителство на Община Малко Търново в Асоциацията по ВиК – Бургас. 

/вх.№ 886 от 18.10.2018г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с.Стоилово 

и с.Евренозово за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 887 от 18.10.2018 / 

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

Предоставяне право на управление върху съоръжение за водоснабдяване на 

с.Сливарово /вх.№ 888 от 18.10.2018г./  
4. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Обявяване на проект на изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР 

/план за регулация/ за УПИ /урегулиран поземлен имот/ VII-за озеленяване, 

квартал 2 по плана на с.Граматиково. /вх.№ 889 от 18.10.2018г./ 

5. Докладна записка от Веселина  Градева – председател на Общински съвет – Малко 

Търново, относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за 

проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

Общински съвет – Малко Търново./вх.№ 890 от 18.10.2018/ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на 

с.Евренозово и с.Близнак. /вх.№ 891 от 22.10.2018/  

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко 

Търново. /вх.№ 892 от 22.10.2018/  

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

Търново, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ./ вх.№ 896 от 

25.10.2018/  

9. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        370 

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

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 
 

 

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

представител по Закон на общината в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, решения, както следва: 

 

 - На основание член 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 

гр.Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на асоциацията за 2019 г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева. 

- След запознаване с предвидените инвестиции в обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за кандидатстване по 

процедура BG161М10Р002 – 1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по 

приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за даване на 

принципно съгласие за реализация им, както и принципно съгласие „Водоснабдяване и 

Канализация“ ЕАД, гр. Бургас да започне предварителни преговори с финансови 

институции за отпускане на целеви заем в размер на не повече от 36 000 000 (тридесет 

и шест милиона) евро за съфинансиране на проекта и покриване на първоначалните 

допустими разходи по същия, както и за покриване на недопустимите разходи, 

необходими за изпълнението на проекта. 

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

представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при 

невъзможност на Кмета на Община Малко Търново да участва лично в Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на посочените решения. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 371 

 
 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 № 000483 – пасище, мера в землището на с. 
Стоилово, с площ 25,000 дка и № 026002 – пасище, мера в землището на с. 
Евренозово, с площ 14,948 дка. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        372 

 На основание чл. 21, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198б, т. 3 и чл. 
198г т. 2 от Закона за водите, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 
си да се сключи договор с „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас за 



 
 

 

безвъзмездно предоставяне на дейностите по В и К услугата и поддържане на В 
и К системите, включително за поемане на финансови задължения, на с. 
Сливарово, община Малко Търново.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        373 

 На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от 

ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация  за УПИ VІІ-за озеленяване, квартал 2 по плана на 

с. Граматиково и дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на Община Малко 

Търново, като от УПИ VІІ-за озеленяване се обособи нов УПИ VІ-за детски кът.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        374 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с § 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси  

Общински съвет – Малко Търново РЕШИ : 

 

1. ПРИЕМА Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Малко 

Търново, съгласно текста, приложен към настоящето решение и неразделна част от 

него. 

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и 

председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл. 29 а от ЗМСМА за 

сведение и изпълнение. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        375 

     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 както следва: 
 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

 Землище Евренозово    

  лозе 000709 0,479 

 лозе 000722 0,862 



 
 

 

 лозе 000723 1,983 

 лозе 000724 0,936 

 нива 000546 71,647 

 нива 000547 2,630 

 лозе 000690 1,232 

 
 

Землище Близнак   
 

 Залесена територия 000107 83,217 

 Нива  000261 9,968 

 Нива  020006 5,999 

 Нива  019066 4,397 

 Нива  000337 511,875 

 общо  695,225 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        376 

 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 до 10 години, 
общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново, както следва: 
 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.  Нива  46663.12.70 10,000 

2 Изоставена орна земя 46663.12.321 7,979 

3 Друг вид нива 46663.18.22 9,695 

   27,674 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        377 

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

одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 400/четиристотин/ 

лева на лицето Фани Стефанова Димитрова, ЕГН 0241010490. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


