
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 38 

 

 
На 28.02.2019 година в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе извънредно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

 

 

1. Докладна записка от Веселина Градева  –  Председател на Общински съвет - Малко 

Търново, относно: Определяне на възнаграждението на кмета на Община 

Малко Търново. /вх.№ 978 от 20.02.2019г./ 

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

Кандидатстване с проект за отпускане на финансови средства от Фонд 

„Социална закрила“.  /вх.№ 974 от 19.02.2019г./ 

3. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗАМ.- кмет на община Малко Търново, 

относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018г.. 

/вх.№ 977 от 20.02.2019г./ 

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

Издаване на Запис на заповед от Община Малко Търново в полза на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 

орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция 

„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, във връзка с 

изпълнение на проект: проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на 

Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“ № 

BG16RFOP001-5.002-0002-C01, по договор № РД-02-37-1/02.01.2019г. 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.  /вх.№ 

973 от 19.02.2019г./ 

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

Преминаване на Исторически музей „Проф. Александър Фол“ Малко Търново 

на държавно финансиране.  /вх.№ 975 от 20.02.2019г./ 

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

Промяна на щатното разписание на Исторически музей „Проф. Александър 

Фол“ Малко Търново.  /вх.№ 976 от 19.02.2019г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Създаване на доброволно формирование в Община Малко Търново за 

предотвратяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване 

на последиците от тях.  /вх.№ 972 от 18.02.2019г./ 

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

Поставяне на автобусна спирка в урегулиран поземлен имот VI-за кметство, 

поща и озеленяване, квартал 17 по плана на с. Евренозово.  /вх.№ 971 от 

19.02.2019г./ 

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

Утвърждаване на годишен план за общо и индивидуално ползване на 

общински мери и пасища.  /вх.№ 983 от 21.02.2019г./ 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ XXII – 342, УПИ XXIII – 342 и УПИ 

XXIV – 340,342 в кв.29 по плана на с. Стоилово.  /вх.№ 982 от 21.02.2019г./ 

11. 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.№ 980 от 21.02.2019г./ 

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

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

Граматиково за разполагане на пчелни кошери.  /вх.№ 981 от 21.02.2019г./ 

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

Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Калово за разполагане на пчелни кошери.  /вх.№ 979 от 

21.02.2019г./ 

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

Определяне на представител за участие в общото събрание на Асоциацията по 

В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и  

канализация“ ЕАД, гр. Бургас.  /вх.№ 979 от 21.02.2019г./ 

15. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 410 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Малко 

Търново:  

Определя ново месечно основно (брутно) възнаграждение на кмета на Община 

Малко Търново в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, като същият ще бъде 

осигурен за всички осигурителни случаи съгласно Кодекса за социалното осигуряване 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е № 411 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  във връзка с изискванията на Фонд 

„Социална закрила”, 



 1. Общински съвет - Малко Търново дава съгласие Община Малко Търново да 

кандидатства с проект „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 19 

610.00 лв. (деветнадесет хиляди, шестотин и десет лева ) сума с  ДДС. 

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимите собствени финансови средства 

по проекта в размер на 2010,00 лева (две хиляда и десет лева) сума с ДДС, 

представляваща приблизително 10 % от общата стойност на проекта. 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 412 
 

 Общински съвет Малко Търново приема Отчет за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните за 2018 година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 413 

 
1.  Общински съвет гр. Малко Търново упълномощава Кмета на Община 

Малко Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, без никакви 

възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на 

предявяване в полза на  Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. - Главна 

дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в размер на 

193 649.37 лв., (сто деведесет и три хиляди, шестотин четирдесет и девет лева и 

тридесет и седем стотинки)  за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор 

за отпускане на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002-0002-С01, по 

договор № РД-02-37-1 от 02.01.2019 г. по проект „Изграждане, оборудване и 

обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“ 

със срок до 28.02.2021 г.  

2.  Възлага на Кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по  Договор № BG16RFOP001-5.002-

0002-С01, по договор № РД-02-37-1 от 02.01.2019 г. по Оперативна програма „Региони 

в растеж” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни хора с увреждания“ за проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на 

Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново“, сключен 

между Община Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г. - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално 

развитие”.       

         

 

Р Е Ш Е Н И Е № 414 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 19 и т. 23 от ЗМСМА поради трудното 

финансово положение и бюджетния дефицит на Община Малко Търново: 



1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР 

ФОЛ“ МАЛКО ТЪРНОВО да бъде финансиран чрез държавния бюджет като 

делегирана от държавата дейност. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отправено от кмета на общината 

мотивирано предложение /искане/ до Министърът на финансите и Министерство на 

културата ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ“ МАЛКО 

ТЪРНОВО да бъде финансиран чрез държавния бюджет като делегирана от държавата 

дейност 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 415 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 12 от Наредба за 

прилагане на длъжностите в администрацията и чл. 5 и чл. 7 от Закона за 

администрацията, Общински съвет - Малко Търново ПРИЕМА увеличаване на 

бройките за длъжност „екскурзовод“ от 1 на 3 бройки в щатното разписание на 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ“ МАЛКО ТЪРНОВО. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 416 

 
1.  На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 от Закона за 

защита при бедствия и чл. 4 от Наредбата за реда за създаване и организиране на 

дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, 

възлага на Кмета на общината да създаде доброволно формирование в община Малко 

Търново за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях в състав до 15 души.  

           2. Възлага на Кмета, дейности по подбор на доброволци и сключване на 

договори с тях, регистриране на доброволното формирование, подготовка и обучение 

на доброволците. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 417 

 

 
           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка с чл. 

4, ал. 3 от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения 

за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и 

монументално-декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко 

Търново приема схема за поставяне на автобусна спирка в урегулиран поземлен имот 

VI-за кметство, поща и озеленяване, квартал 17 по плана на с. Евренозово.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Р Е Ш Е Н И Е № 418 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново приема: 

І. Годишен план за общо и индивидуално ползване на общинските пасища и 

мери за 2019 г. както следва: 



 
 

№ по 

ред 

 

 

Населено 

място 

 

 

ЕКАТТЕ 

 

Площ на 

мерите и 

пасищата 

В това число 

Площи с мери 

и пасища 

отдадени за 

ползване към 

31.12.2018 г. 

Площи с 

мери и 

пасища за 

общо 

ползване 

Площи с мери 

и пасища за 

отдаване под 

наем през 

2019 г 

дка дка дка дка 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Близнак 

 

04412 

              2352,780 

1044.690 53,503 168.297 

2. Евренозово 27022 6446,721 3293.343 1077,761 485,150 

3. Звездец 30483 469,981 742.165 - 74,611 

4. Стоилово 69328 3669,468 1699.644 714,431 493.833 

5. Заберново 30020 1712,860 420,217 - - 

6. Малко Търново 46663 2331,226 722.540 660.061 902,962 

7. Визица 11051 1412,863 1183.128 399.243 156,097 

8. Младежко 48667 584,365 122,629 408,067 78,335 

9. Калово 35451 1635,955 475.267 962,115 21,984 

10. Бяла вода 07627 278,976 296.546 8.888 136,560 

11. Бръшлян 06687 688,737 59,862 487,249 - 

12. Граматиково 17693 275,918 85.753 145,03 - 

13 Сливарово 67307 1698,545 1127.165 130,042 - 

общо   23558,395 11272.950 5046.390 2517,829 

         

      ІІ.  Мерите и пасищата за индивидуално ползване, посочени в колона 7, са 

изброени в Приложение 1 и следва да се разпределят между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни.  

      ІІІ. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, съгласно Приложение 2 се 

ползват безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни 

IV. Задължения на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата: 

1. Задължения на общината: 

-   да обявява данни за общинските имоти, отредени като мери и пасища 

      -    да отдава под наем мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, 

само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни. 

2. Задължения на ползвателите: 

- да не променят предназначението на мерите и пасищата 

- да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние 

- да се почисти нежеланата храстовидна растителност 

- забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата. 

V. Сключените договори за наем на пасища, които се използват за разполагане на 

пчелни кошери, се запазват до изтичане на срока за наемане.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 419 

 
 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 Явор Пенчев 

Кузманов и Георги Иванов Иванов по отношение на УПИ ХХII – 342, 45/510 кв. м ид. 

част за сумата от 587,00 лева, УПИ ХХIII – 342, 51/515 кв. м. ид. част за сумата 666,00 

лева и УПИ ХХIV - 340, 342, 45/515 кв. м. ид. част за сумата от 587,00 лева, в кв. 29 по 

плана на с. Стоилово. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 420 

 
 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.  Изоставена орна земя 46663.54.4 112,894 

2 Изоставена орна земя 46663.55.67 5,010 

3 Изоставена орна земя 46663.57.3 31,613 

4 Изоставена орна земя 46663.58.10 25,053 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 421 

 
 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 № 004103 

– изоставена орна земя с площ 7,097 дка и № 040058 – изоставена орна земя с площ 

0,600 дка в землището на с. Граматиково 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 422 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37п от ЗСПЗЗ и 

чл. 7 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде предоставено право на ползване върху 2,000 дка от общински 

земеделски имот № 014002 – пасище, мера в землището на с. Калово, целия с площ 

11,465 дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 460 лв./дка за срок от 10 

години. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 423 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с постъпила покана с вх. 

№ 06-00-28/27.02.2019г. на Областният Управител на Област Бургас, реши: 

 



I. УПЪЛНОМОЩАВА Илиян Янчев - кмет на община Малко Търново, 

представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува 

на редовно заседание на общото събрание на асоциацията решения, както следва: 

 

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, 

общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността 

на асоциацията за 2018 г.; 

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на 

бюджета на асоциацията за 2018 г.; 

По т. 3 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 

приема Годишния финансов отчет (ГФО) на асоциацията за 2018 г., съгласно чл. 38, ал.1, 

т.3 от Закона за счетоводството; 

По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, 

общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 

2019 г.; 

По т. 5 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор 

за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по ВиК 

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

Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г.; 

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас съгласува Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас за инвестиции във ВиК активи публична държавна и 

публична общинска собственост за 2019 г. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯ инж. Тонка Стоева -  зам.кмет на Община Малко Търново за 

представител на община Малко Търново в общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас, при невъзможност на кмета на община Малко Търново  да участва лично в 

общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


