
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 34 

 

На 27.07.2022 година в заседателната зала на НЧ „Георги Попаянов - 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: Прекратяване на участие на Община Малко Търново в 

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на 

Бургас и на Бургаски регион“. /вх.№ 754 от 20.07.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на участие на Община Малко Търново в 

Сдружение „Организация за управление на туристически район 

„Бургаски черноморски туристически район“. /вх.№ 755 от 20.07.2022г./ 

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

относно: Приемане на План за действие на община Малко Търново в 

изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските 

граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. /вх.№ 749 от 

15.07.2022г./ 

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

относно: Отдаване под наем на сграда в общински имот в землището на 

гр. Малко Търново. /вх.№ 748 от 14.07.2022г./ 

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

относно: Определяне на цената и продажба на земя – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново на собственика на законно построена 

върху нея сграда. /вх.№ 747 от 14.07.2022г./ 

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

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Звездец. 

/вх.№ 744 от 14.07.2022г./ 

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

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. 

Граматиково. /вх.№ 745 от 14.07.2022г./ 

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

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. 

Евренозово. /вх.№ 746 от 14.07.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в имот в гр. Малко Търново. 

/вх.№ 752 от 19.07.2022г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Прекратяване на съсобственост в имот в УПИ XV – 120, кв.19 

по плана на с. Заберново. /вх.№ 751 от 19.07.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в имоти в с. Евренозово. /вх.№ 

750 от 19.07.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в имоти в УПИ I – 243 в кв. 25 

по плана на с. Бяла вода. /вх.№ 756 от 20.07.2022г./ 

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

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по Мярка 7 от Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г. /вх.№ 764 от 26.07.2022г./ 

14. Питания и разни 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 365 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -МАЛКО ТЪРНОВО реши: 
 

1. Дава съгласие Община Малко Търново да прекрати участието си в Сдружение с 

нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и на Бургаски регион“. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 366 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО реши: 
 

1. Дава съгласие Община Малко Търново да прекрати участието си в Сдружение 

„Организация за управление на туристически район „Бургаски черноморски туристически 

район“. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 367 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с изпълнението на 

Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030) и 

Националния план за действие за периода 2022 – 2023 г., Общински съвет Малко 

Търново приема План за действие на община Малко Търново в изпълнение на 

областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 368 

 

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 бъде отдадена под наем, чрез публично оповестен търг, сграда с идентификатор 

46663.208.1380.4, с площ 77 кв. м, разположена в общински имот с идентификатор 

46663.208.1380, в землището на Малко Търново при начална месечна наемна цена 

231,00 лева за срок от 10 години. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 369 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 3 и чл. 41 ал. 2 

от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си имот - частна общинска собственост, с идентификатор 46663.501.271 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново, с площ 462 кв. м, за който е съставен АЧОС 

№ 706/09.04.2020 г. да бъде продаден на собственика на законно построената в имота 

сграда Соня Георгиева Добрева на цена 7 426 лева. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 370 
 

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 групата за продажба на годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинската собственост за 2022 г. УПИ VIIІ – 261 в кв. 19 по плана на с. 

Звездец, с площ 2629 кв. м, за който е съставен АЧОС № 828/12.07.2022 г. 

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 VIIІ – 261 в кв. 19 по 

плана на с. Звездец, с площ 2629 кв. м, за който е съставен АЧОС № 828/12.07.2022 г. 

при начална цена 29105.00 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 371 
 

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 групата за продажба на годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинската собственост за 2022 г. УПИ IIІ – общ. в кв. 49 по 

плана на с. Граматиково, с площ 644 кв. м, за който е съставен АЧОС № 826/08.07.2022 

г. 

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 IIІ – общ. 

в кв. 49 по плана на с. Граматиково, с площ 644 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

826/08.07.2022 г. при начална цена 11923.00 лева. 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 372 

 

 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 групата за продажба на годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинската собственост за 2022 г. УПИ ХV – общ. в кв. 4 по 

плана на с. Евренозово, с площ 410 кв. м, за който е съставен АЧОС № 827/12.07.2022 г. 

 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 ХV – 

общ. в кв. 4 по плана на с. Евренозово, с площ 410 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

827/12.07.2022 г. при начална цена 7051.00 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 373 
 

 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 съсобственост 

между Община Малко Търново и Светлана Иванова Василева по отношение на имот с 

идентификатор 46663.501.839 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, за 71/409 

кв. м. идеална част от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

829/12.07.2022 г. за сумата от 1142,00 лв. без ДДС. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 374 
 

 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 Мария Статева 

Стойчева, по отношение на УПИ ХV – 120, кв. 19 по плана на с. Заберново, за 36/456 

кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 512.00 лв. без ДДС. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 375 
 

 I. 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 Здравко Атанасов 

Белев и Панайот Стоянов Стоянов, по отношение на: 

•  УПИ ХIV-38, кв. 4 по плана на с. Евренозово, за 78/842 кв. м. идеални части от 

поземления имот, за сумата от 1490.00 лв.   

• УПИ ХVI-38, кв. 4 по плана на с. Евренозово, за 168/509 кв. м. идеални части 

от поземления имот, за сумата от 3210,00 лв..  

 II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1, т. 3 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, 

като Община Малко Търново откупи частта на Здравко Атанасов Белев и Панайот 

Стоянов Стоянов, по отношение на: 

•  УПИ ХIII-37, кв. 4 по плана на с. Евренозово, за 44/878 кв. м. идеални части от 

поземления имот, за сумата от 841,00 лв..  

• УПИ II-42, кв. 5 по плана на с. Евренозово, за 89/869 кв. м. идеални части от 

поземления имот, за сумата от 1700,00 лв..  

• УПИ IV-общ., кв. 5 по плана на с. Евренозово, за 43/610 кв. м. идеални части от 

поземления имот, за сумата от 822,00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 376 

 

 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 Янчо Димитров 

Иванов, по отношение на УПИ I – 243 в кв. 25 по плана на с. Бяла вода, за 65/625 кв. м 

ид. част, при граници, подробно описани в АЧОС № 837/19.07.2022 г., за сумата от 968 

лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 377 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново: 

 

 I. Дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства с проектно  

предложение по процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“ по ПОДМЯРКА 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от МЯРКА 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., а именно:  

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и 

съоръжения към тях в гр. Малко Търново“ 
 II. Заявява и декларира, че дейностите, включени в проектното предложение, 

съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Малко 

Търново. 

III. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред УО на ПРСР 2014-2020. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


