
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 36 

 

 
На 17.12.2018  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: 

Изменение и допълнение на Наредба за определяне размерите на местните 

данъци и такси на територията на Община Малко Търново. /вх.№ 936 от 

07.12.2018/ 

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

Одобряване на План – сметка за приходи и разходи за такса битови отпадъци 

през 2019г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в 

Община Малко Търново. /вх.№ 937 от 07.12.2018/ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на 

с.Граматиково за разполагане на пчелни кошери.  /вх.№ 938 от 10.12.2018/ 

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

Предоставяне на право на преминаване през общински имот в землището на 

с.Бръшлян. /вх.№ 939 от 10.12.2018/ 

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

Отстъпване на право на строеж върху имот частна общинска собственост за 

построяване на гараж. /вх.№ 940 от 10.12.2018/ 

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

Търново, относно: „ХОСПИС – КАЛИЦА БЕРБЕРОВА“ ЕООД. /вх.№ 942 от 

13.12.2018/ 

7. Питания и разни. 
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         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Малко Търново ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци със следното съдържане 

 
 

§ 1. В чл. 10 алинея 1, точка 2, се изменя така: 

„Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща: 

2. по банков път – по банковата сметка на общината 

IBAN – BG47 STSA 9300 8400 0002 00 

Вид плащане – за данък сгради 442100 

При банка: БАНКА ДСК АД“ 

 

 

§ 2. В чл. 15 се създават алинея 1 и алинея 2 както следва: 

„(1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,50 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, освен за тези по т. 2. 

(2) За жилищни имоти, разположени на територията на гр. Малко Търново в размер на 

4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“ 

 

 

§ 3. В чл. 41, алинея 1 се изменя така: 

„(1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 

двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както 

следва: 

 

а) зависимост от мощността на двигателя 

1. до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW; 

2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW; 

3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,30 лв. за 1 kW; 

4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW; 

5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW; 

6. над 245 kW –2,10 за 1 kW; 

 

б) коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила е в следните 

размери: 

 

 

Брой на годините от годината 

на производство, включително 

годината на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години 

включително 
1 

Над 10 до 15 години 

включително 
1,3 

Над 5 до 10 години 

включително 
1,5 



До 5 години включително 2,3 

 

§ 4. В чл. 43: 

а) алинея 1 се изменя така: 

„(1) За  леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече 

от 3,5 т екологичният компонент се определя, както следва: 

 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с 

екологични категории „Евро 1“ 

и „Евро 2“ 

 

1,10 

„Евро 3“ 1,10 

„Евро 4“ 1,00 

„Евро 5“ 0,80 

„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,60 

 

б) алинея 2 се изменя така: 

 

„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, 

и съответстващи на екологична категория „Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4" - с 60 

на сто намаление от определения по чл. 41 ал. 3“ 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 15 ал. 2 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Малко Търново и във връзка с чл. 66 ал. 1 и чл. 67 ал. 1 и 2 от 

Закона за местните данъци и такси Общински съвет - Малко Търново:  

 

I. ОПРЕДЕЛЯ годишния размер на такса битови отпадъци за 

2019г., както следва: 

РАЗДЕЛ   В ‰ за 2019г. 

ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО,  

КАКТО И ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

гр. Малко Търново 5,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

2,5 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения  

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

2,0 ‰ 



с. Граматиково и с. Звездец 7,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

4,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,5 ‰ 

с. Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. 

Заберново, с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

9,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

4,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН  СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 3,0 ‰ 



За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИЗВЪН  

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА ФИЗИЧЕСКИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 



За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ, ИЗПОЛЗВАНИ С ТЪРГОВСКА 

ЦЕЛ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

 

 

 

II. ПРИЕМА И ОДОБРЯВА ПЛАН-СМЕТКА за приходите от 

такса битови отпадъци и разходите за дейностите по събиране, извозване 

и обезвреждане на битови отпадъци, както и за почистване на 

обществени територии за 2019г., както следва: 

 

 Приходи/лв. Разходи/лв. 

І. ЗА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

1. Приходи от такса БО    



-имоти на граждани 63 700  

-имоти на фирми  93 700  

-задължения от минали години 44 700  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ        

по чл. 60 от ЗУО (5 000)  

по чл. 64 от ЗУО    (47 000)  

2. Разходи, предвидени в план - сметката: 

2.1. Събиране на БО и транспортирането им до депото       88 000 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       10 000   

2.3. Почистване на територии за обществено ползване      70 000 

2.4. Отчисления по чл. 60 от ЗУО  (5 000) 

2.5. Отчисления по чл. 64 от ЗУО     (47 000) 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО       5 000 

ВСИЧКО: 202 100 225 000 

II. ЗА СЕЛАТА: 

Граматиково, Звездец, Бръшлян, Младежко, Стоилово, Евренозово, Заберново, 

Близнак, Бяла Вода, Калово, Визица 

1. Приходи от такса БО 

- имоти на граждани  44 100  

- имоти на фирми 37 900  

- задължения от минали години 35 700  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ    

По чл. 60 от ЗУО     (2 500)  

По чл. 64 от ЗУО (23 500)  

2. Разходи, предвидени в план – сметката: 

2.1.Събиране на БО и транспортирането им до депото        41 400 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       5 400 

2.3. Почистване на територии за обществено ползване       20 000 

2.4. отчисления по чл. 60 от ЗУО      (2 500) 

2.5. отчисления по чл. 64 от ЗУО  (23 500) 

2.6. закупуване на нови съдове за БО  2 000 

ВСИЧКО: 117 700 94 800 

 

Общо за Община Малко Търново (I + II) 319 800 319 800 

 

Отчисления по ЗУО (78 000) (78 000) 

 

III.  ОПРЕДЕЛЯ за 2019 година всички данъчно задължени лица 

подали декларация по чл. 27 ал. 2 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на Община Малко 

Търново, за определяне на таксата според количеството на битовите 

отпадъци за следващата календарна година се събира такса за един 

контейнер 1,2 куб.м. – 1 650 лв./год. плюс 2 промила върху отчетната 

стойност на активите им за поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване. 
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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 бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 20.00 лв/дка, за срок до 10 години, общински земеделски имот № 062109 в 

землището на с.Граматиково, с площ 4.300 дка. 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 192  ал. 5 от 

Закона за устройство на територията и чл.36, ал. 1 и последващи от ЗОСИ, Общински 

съвет – Малко Търново дава съгласието си да се разреши право на преминаване през 

общински имот № 000586, отреден като пасище, мера, с площ от 23,209 дка., землище 

Бръшлян. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        396 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за 

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

отстъпи право на строеж за построяване на гараж с площ 20 кв.м в имот с 

идентификатор 46663.501.1550 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, съгласно 

схема, чрез публичен търг при начална цена за петно 167 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        397 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  и  чл. 141, ал. 1 от Търговския 

закон, Общински съвет – Малко Търново: 

 

ВЪЗЛАГА  и  УПЪЛНОМОЩАВА  досега действащия управител  д-р 

МИРОСЛАВ ОБРЕЙКОВ ОБРЕЙКОВ  да извърши плащания на трудови 

възнаграждения и осигурителни вноски на служителите на дружеството начислени за 

месец Ноември 2018г. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


