
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 3 

 

На 18.12.2019 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  господин 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.№49 от 

11.12.2019г./ 

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

относно: Одобряване на План – сметка за приходи и разходи за такса битови 

отпадъци през 2020г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в 

Община Малко Търново. /вх.№50 от 11.12.2019г./ 

3. Докладна  записка  от  господин Дичо Войков – Председател на Общински съвет - 

Община Малко Търново, относно: Прекратяване на дейността на „ХИПОКРАТ-96“ 

с ЕИК: 102012746. /вх.№51 от 11.12.2019г./ 

4. Докладна  записка  от  господин Дичо Войков – Председател на Общински съвет - 

Община Малко Търново, относно: Прекратяване на дейността на „МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР – МАЛКО ТЪРНОВО“ ЕООД с ЕИК: 102608828. /вх.№52 от 11.12.2019г./ 

5. Докладна  записка  от  господин Красимир Георгиев Стефанов – Председател на 

Постоянна комисия по правни въпроси, обществен ред и сигурност, относно: 

Определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Малко Търново. /вх.№53 от 

11.12.2019г./ 

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

относно: Безвъзмездно придобиване на жилища от жилищния фонд на 

Министерство на отбраната в с. Звездец. /вх.№46 от 11.12.2019г./ 

7. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Предоставяне на полските пътища, попадащи в масиви за 

ползване, на съответния ползвател за стопанската 2019-2020г. /вх.№37 от 

09.12.2019г./ 

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

относно: Смяна предназначението и одобряване продажната цена на общински 

апартамент в гр. Малко Търново. /вх.№38 от 10.12.2019г./ 

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

относно: Покана за закупуване на частен имот. /вх.№39 от 10.12.2019г./ 

10. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Покана за закупуване на частен имот. /вх.№40 от 10.12.2019г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



11. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI – 48, кв. 2 по плана на 

с. Бръшлян. /вх.№41 от 10.12.2019г./ 

12. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I – 50 и УПИ II - 50, кв. 

12 по плана на с. Калово. /вх.№44 от 10.12.2019г 

13. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII – 125, кв. 17 по 

плана на с. Заберново. /вх.№45 от 10.12.2019г./ 

14. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV – 57, кв. 14 по плана 

на с. Бяла вода. /вх.№42 от 10.12.2019г./ 

15. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Бяла вода. 

/вх.№43 от 10.12.2019г./ 

16. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището 

на гр. Малко Търново. /вх.№47 от 10.12.2019г./ 

17. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището 

на с. Калово за разполагане на пчелни кошери. /вх.№48 от 10.12.2019г./ 

18. Питания  и разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №13 

 
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. 15 алинея 1 се изменя, както следва: 

„(1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3,50 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“ 

§ 2. В чл. 15 алинея 2 се отменя 

 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  14 
 

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 2020г., както 

следва: 

 



РАЗДЕЛ   В ‰ за 2020г. 

ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО,  

КАКТО И ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

гр. Малко Търново 8,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

3,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения  

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

4,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 9,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

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 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 3,5 ‰ 



ползване 

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 2020г., както 

следва: 

 

 Приходи/лв. Разходи/лв. 

І. ЗА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

1. Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 100 000  

-имоти на фирми  93 700  

-задължения от минали години 25 000  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ        

по чл. 60 от ЗУО (4 000)  

по чл. 64 от ЗУО    (70 000)  

2. Разходи, предвидени в план - сметката: 

2.1. Събиране на БО и транспортирането им до депото       70 000 

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  (4 000) 

2.5. Отчисления по чл. 64 от ЗУО     (70 000) 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО       5 000 

ВСИЧКО: 218 700 229 000 

II. ЗА СЕЛАТА: 

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

Близнак, Бяла Вода, Калово, Визица 

1. Приходи от такса БО 

- имоти на граждани  52 000  

- имоти на фирми 37 900  

- задължения от минали години 23 000  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ    

По чл. 60 от ЗУО     (2 000)  

По чл. 64 от ЗУО (40 000)  

2. Разходи, предвидени в план – сметката: 

2.1.Събиране на БО и транспортирането им до депото        40 000 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       4 000 

2.3. Почистване на територии за обществено ползване       15 000 

2.4. отчисления по чл. 60 от ЗУО      (2 000) 

2.5. отчисления по чл. 64 от ЗУО  (40 000) 

2.6. закупуване на нови съдове за БО  1 600 

ВСИЧКО: 112 900 102 600 

 

Общо за Община Малко Търново (I + II) 331 600 331 600 

 

Отчисления по ЗУО (116 000) (116 000) 

 

ОПРЕДЕЛЯ за 2020 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 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  15 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156 и чл. 

266 чл. 274 от Търговския закон, Общински съвет - Малко Търново:  

1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност управител – д-р МИРОСЛАВ ОБРЕЙКОВ 

ОБРЕЙКОВ 
2. ПРЕКРАТЯВА дейността на "ХИПОКРАТ-96" с ЕИК: 102012746 

3. ОТКРИВА процедура за ликвидация на "ХИПОКРАТ-96" с ЕИК: 102012746 

4. ОПРЕДЕЛЯ срок за ликвидация на "ХИПОКРАТ-96" с ЕИК: 102012746 до 12 

месеца от датата на обявяване на обстоятелствата в търговския регистър. 

5. ИЗБИРА за ликвидатор на "ХИПОКРАТ-96" с ЕИК: 102012746 лицето – 

Деян Йотов Йотов с ЕГН 8610053982 
6. ВЪЗЛАГА на председателя на Общински съвет – Малко Търново, да подпише 

договор за възлагане на дейността по ликвидация. 

7. ВЪЗЛАГА на новоизбрания ликвидатор да предприеме всички правни и 

фактически действия по обявяване на производството по ликвидация съгласно 

Търговския закон и Закона за Търговския регистър 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 16 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156 и чл. 

266 чл. 274 от Търговския закон, Общински съвет - Малко Търново:  

1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност управител – д-р МИРОСЛАВ ОБРЕЙКОВ 

ОБРЕЙКОВ 
2. ПРЕКРАТЯВА дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МАЛКО 

ТЪРНОВО“ ЕООД с ЕИК 102608828 
3. ОТКРИВА процедура за ликвидация на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – 

МАЛКО ТЪРНОВО“ ЕООД с ЕИК 102608828 
4. ОПРЕДЕЛЯ срок за ликвидация на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МАЛКО 

ТЪРНОВО“ ЕООД с ЕИК 102608828 до 12 месеца от датата на обявяване на 

обстоятелствата в търговския регистър. 

5. ИЗБИРА за ликвидатор на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МАЛКО 

ТЪРНОВО“ ЕООД с ЕИК 102608828 лицето – Деян Йотов Йотов с ЕГН 8610053982 
6. ВЪЗЛАГА на председателя на Общински съвет – Малко Търново, да подпише 

договор за възлагане на дейността по ликвидация. 

7. ВЪЗЛАГА на новоизбрания ликвидатор да предприеме всички правни и 

фактически действия по обявяване на производството по ликвидация съгласно 

Търговския закон и Закона за Търговския регистър 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  17 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 68а ал.4 от 

Закона за съдебната власт, Общински съвет – Малко Търново:  

 

1. Определя 6 /шест/ кандидата за съдебни заседатели към Районен съд – Малко 

Търново, съгласно Списък на предложените от постоянната комисия по „Правни 

въпроси и Обществен ред и сигурност" към Общински съвет Малко Търново, 

определена с Решение № 481 от 20.09.2019г., Общински съвет Малко Търново за 

кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Малко Търново - Приложение №1, 

представляващ неразделна част от настоящата докладна записка, и ги предлага за 

избиране от общото събрание на председателя на Окръжен съд - Бургас. 

 

2. Възлага на КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ - председател на 

постоянната комисия, определена с Решение № 481 от 20.09.2019г. на Общински съвет 

– Малко Търново да изпрати настоящото решение на Председателя на Окръжен съд - 

Бургас, ведно с документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  18 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 34 ал. 2 от Закона 

за общинската собственост Общински съвет дава съгласието си Община Малко 

Търново да придобие безвъзмездно, по реда на чл. 54 от Закона за държавната 

собственост апартаменти в с. Звездец по списък, одобрен със Заповед МЗ № ЗС – 

37/03.06.2019 г. на Министъра на отбраната, както следва: 

 

 

С П И С Ъ К 

 

на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерство на отбраната, намиращи се в 

населени места, в които няма структури на Министерство на отбраната, структури на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, които се 

изключват от жилищния фонд на МО 

 

№ 

по 

ред 

област 
община 

(район) 

населено 

място 
административен адрес 

имат АЧДС, всички 

имоти са 

декларирани и 

счетоводно заведени 

1 2 3 4 5 6 

      по заповед МЗ № ЗС-37/03.06.2019г.   

1 Бургас М.Търново с.Звездец бл.11, вх.А, ап.4 4178/08.05.2007 г. 

2 Бургас М.Търново с.Звездец бл.12, вх.А, ап.1 2973/06.08.2003 г. 

3 Бургас М.Търново с.Звездец бл.12, вх.А, ап.3 2973/06.08.2003 г. 



4 Бургас М.Търново с.Звездец бл.12, вх.А, ап.4 7702/29.06.2016 г. 

5 Бургас М.Търново с.Звездец бл.13, вх.Б, ап.5 2972/06.08.2003 г. 

6 Бургас М.Търново с.Звездец бл.14, вх.Б, ап.2 2577/17.06.2002 г. 

7 Бургас М.Търново с.Звездец бл.14, вх.Б, ап.5 2577/17.06.2002 г. 

8 Бургас М.Търново с.Звездец бл.14, вх.Б, ап.7 2577/17.06.2002 г. 

9 Бургас М.Търново с.Звездец бл.15, вх.А, ап.3 2601/08.07.2002 г. 

10 Бургас М.Търново с.Звездец бл.15, вх.А, ап.4 2601/08.07.2002 г. 

11 Бургас М.Търново с.Звездец бл.15, вх.А, ап.6 2601/08.07.2002 г. 

12 Бургас М.Търново с.Звездец бл.15, вх.Б, ап.2 2601/08.07.2002 г. 

13 Бургас М.Търново с.Звездец бл.15, вх.Б, ап.4 2601/08.07.2002 г. 

14 Бургас М.Търново с.Звездец бл.15, вх.Б, ап.6 2601/08.07.2002 г. 

15 Бургас М.Търново с.Звездец бл.16, вх.Б, ап.3 2602/08.07.2002 г. 

 

2. Общински съвет Малко Търново упълномощава Кмета на Общината да 

стартира процедурата по искането за безвъзмездно прехвърляне на имота по реда на   

чл. 54 от Закона за държавната собственост.   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 19 

 
             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си полските пътища по 

приложените списъци от областна дирекция „Земеделие“ да бъдат предоставени на 

земеделските производители, обработващи съответните масиви за стопанската 2018 - 

2019 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  20 
 

          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. № 3 в бл. 25, вх. A, ет. 1 в гр. 

Малко Търново. 

          ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 се извърши продажба на общински апартамент № 3 в бл. 25, вх. А, ет. 

1, ж. к. „Изток”, в гр. Малко Търново. на неговия наемател  на цена 9561 лв. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е №  21 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Закона за 

собствеността Общински съвет Малко Търново ОТКАЗВА да закупи жилищна сграда с 

идентификатор 46663.501.55.3 построена с отстъпено право на строеж в общински имот 

с идентификатор 46663.501.55 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за сумата 

от 5000 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  22 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от Закона за 

собствеността Общински съвет Малко Търново ОТКАЗВА да закупи сграда – магазин, 

построена с отстъпено право на строеж в общински имот, представляващ УПИ ХХVІ, 

кв. 4 по действащия регулационен план на с. Евренозово за сумата от 18000 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  23 

 

          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 Калина Желязкова 

Неделчева, по отношение на УПИ ХI – 48, кв. 2 по плана на с. Бръшлян, за 20/335 кв. м. 

идеални части от поземления имот, за сумата от 413.00 лв. без ДДС.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  24 

 

                   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 

Димитър Стайков Киров, от друга страна, по отношение на УПИ I–50, кв. 12 по плана 

на с. Калово, за 42/461 кв. м. идеални части от поземления имот, при граници, подробно 

описани в АЧОС № 662/26.11.2019 г. за сумата от 385.00 лв.  без ДДС и УПИ ІI - 50, кв. 

12 по плана на с. Калово, за 211/327 кв. м. идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС № 663/26.11.2019 г., за сумата от 1933.00 лв. без 

ДДС, на обща стойност 2318,00 лева без ДДС  

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е №  25 

 

                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 Красимир Минчев 

Пенев и Мара Райкова Пенева, по отношение на УПИ ХIII – 125, кв. 17 по плана на с. 

Заберново, за 71/700 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 651.00 лв. 

без ДДС.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  26 
 

 

               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 Пламена Димитрова 

Гърнева, Мария Димитрова Гърнева - Янкова и Янка Петкова Гърнева, по отношение 

на УПИ IV – 57, кв. 14 по плана на с. Бяла вода, за 105/1325 кв. м. идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 664/26.11.2019 г., за 

сумата от 962.00 лв. без ДДС.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  27 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за 

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

включен в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост, УПИ III в квартал 14 по плана на с.Бяла вода, с площ 450 кв. м 

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

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

съгласието си УПИ III, в квартал 14 по плана на с. Бяла вода, с площ 450 кв. м да бъде 

обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена 6 515 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  28 

 

            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 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.80.143, в землището на гр. Малко Търново, отреден като друг вид 

нива с площ 1,869 дка. 

 



Р Е Ш Е Н И Е №  29 

 

         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 от 10 години, 1 дка от общински земеделски имот с 

идентификатор 35451.50.102, с начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска 

земя, целият с площ 34,313 дка в землището на с. Калово. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


