
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 4 

 
На 29.01.2016  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета“ - Малко Търново 

се проведе редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Oбщина    

Малко Търново, относно: Проект за Бюджет 2016 на Община 

Малко Търново. /вх.№101 от 11.01.2016г/ 

2. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    

Малко Търново, относно: Участие на Община Малко Търново в 

Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Турция, Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм с 

проект: „Повишаване на туристическата привлекателност на 

трансграничния район чрез по-добро използване на природното 

наследство на общините Малко Търново и Буюкмандъра“. 

/вх.№110 от 21.01.2016г/ 

3.  Докладна  записка  от  госпожа   Ивелина Иванова – директор на 

Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“, относно: Участие 

на Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“ – гр. Малко 

Търново в Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Турция, Приоритетна ос 2. Устойчив 

туризъм с проект: „Повишаване на туристическата 

привлекателност на трансграничния район чрез по-добро 

използване на културното и историческото наследство на 

общините Малко Търново и Къркларели“. /вх.№109 от 

21.01.2016г/ 

4. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    

Малко Търново, относно: Участие на Община Малко Търново в 

Програма за Трансгранично сътрудничество /Интеррег – ИПП/ 

между Р. България и Р. Турция, Приоритетна ос 1. „Околна 

среда“, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за 

опазване на природата, устойчиво използване и управление на 

общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 



трансграничния район, с проект „Повишаване качеството на 

живот в общините Малко Търново /Р. България/ и Алпуллу /Р. 

Турция/ чрез подобряване на мерките за опазване на околната 

среда“. /вх.№111 от 22.01.2016г/ 

5.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Културната програма на община Малко 

Търново за 2016г.. /вх.№112 от 22.01.2016г/ 

6.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Приемане на стратегия за управление на 

общинската собственост. /вх.№113 от 22.01.2016г/ 

7.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Приемане на годишната програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2016г. /вх.№114 от 22.01.2016г/ 

8. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем общински имот в 

землището на гр. Малко Търново. /вх.№115 от 22.01.2016г/ 

9. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери. /вх.№116 от 

22.01.2016г/.  

10.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

II – 160 и УПИ III – 160, кв.5 по плана на с. Стоилово. /вх.№117 

от 22.01.2016г/ 

11.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Предложение за закупуване на частен 

имот. /вх.№118 от 22.01.2016г/ 

12.  Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Промяна предназначението на имот 

публична общинска собственост по плана на с. Граматиково. 

/вх.№119 от 22.01.2016г/ 

13.  Докладна записка от госпожица Веселина Градева – Председател на 

Общински съвет – Малко Търново, относно: План за работата на 

Общински съвет Малко Търново за I-то шестмесечие на 2016 г. 

/вх.№ 124/29.01.2016г./ 

14.  Питания и разни 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 28 

 

1.Приема бюджета на Община Малко Търново за 2016 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 4 112 698  лв., съгласно Приложение № 1 , в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 919 251  лв. , в 

т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 885 213 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 30 000 лв., 

съгласно  Приложение № 2 

1.1.1.3. Преходен остатък за делегирани държавни дейности от 2015 година в размер на  

4 038  лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  2 193 447 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 318 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 206 200  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 827 500  лв., в т.ч.: 

       1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 188 100 лв. 

      1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  

          122 100 лв. 

      1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на  

517 300 лв в.,  

1.1.2.5. Общо операции с финансови активи и пасиви  (получени и погасени заеми, 

преходен остатък,  резултативно - /  - 519 629  лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми за средства от ЕС  в размер на  361 376  лв. 

1.2. По разходите в размер на 4 112 698 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 4  

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 919 251лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв. 



1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на  45 700 лв., 

в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на  0лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 147 747  лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на   0 лв. 

1.3. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното  салдо по бюджета на общината , 

изчислено на касова основа -   придържане към балансирано бюджетно салдо  

2. Приема капиталова  програма за 2016 г. (поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране) в размер на 903 207 лв., съгласно Приложение 

№ 5 , като: 

2.1 Съгласно чл. 127 от ЗПФ приема постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи да се разходват  за погасяване  на ползван заем за финансиране на 

проект за техническа инфраструктура „Асфалтиране улици гр. М.Търново”  и  

дългосрочен заем от фонд ФЛАГ за съфинансиране на изграждането на Регионална 

система за управление на отпадъците М.Търново финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“  2007-2013 –общински дълг 

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 

Приложение № 6 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета 

на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените 

размери по т.3 от настоящото решение.  

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва : 

 4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за 

други цели) -  3 000 лв.; 

 4.2. Субсидии за:  

4.2.1. читалища – 63 720 лв., разпределението се извършва от комисия, назначена от 

кмета на Общината, при спазване на изискванията на чл. 26 “а” от Закона за народните 

читалища.  

       4.2.2. спортни клубове – 7 000 лв., На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за 

физическото възпитание и спорта, в рамките на предвидените средства по местна 

дейност “Спортни бази за спорт за всички”  се подпомагат, както следва: 



1. На спортен футболен клуб регистрирани по чл. 2, ал. 2 от Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел със седалище в община Малко Търново се определя лимит в 

размер на 7 000 лв. 

         4.2.3. организации с нестопанска цел - Субсидира Сдружение с нестопанска цел в 

обществено полезна дейност  „ Бизнес център  Малко Търново”  с  годишен размер на  

3 600 лв. за сметка на местни данъци и такси и други собствени приходи.  

         4.2.4. Медицински център и Хоспис  за сметка на местни данъци и такси и други 

собствени приходи в размер на 170 000 лв. 

 4.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на  3 %  ( 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по 

трудови и служебни правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в 

размер на  3 000   лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на  500 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни 

разноски: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 

№ 7 

Лицата от педагогическият персонал ще имат право на възстановяване на част от 

извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата в 

друго населено място и обратно при условия и по ред, определени в наредба на 

министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз 

в размер на, съгласно Приложение № 8 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2016, 2017, 2018 г.. Приложение № 9 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 10 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Общински дълг  към 01.01.2016 г. за 2016  в размер на 41 160 лв. 

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2016  

година в размер на 300 000 лв. 



11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2016 година в размер на   1 400 000 лв., като наличните към края 

на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5% от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2016 година  в размер на 1 400 000 лв., като наличните към края на годината 

поети ангажименти за разходи не са  повече от 30% от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години. 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 184 425 лв. съгласно План - График  

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2016 година в размер на 176 000 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  

разпределението. 

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 



17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 

общинския бюджет. 

 17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока 

на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 

по-късно от края на 2016 година. 

 17.2. при предостяването на временни безлихвени заеми от временно свобони 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне 

на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за 

предоставянето им по решение на ОбС. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 11 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 29 

 

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

съвет – Малко Търново: 

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

горепосочения проект по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Турция, покана за подаване на проектни предложения  № 

2014ТС16I5СВ005-2015-1, където Община Малко Търново ще бъде Водещ 

партньор, а Община Буюкмандъра – партньор 2. Проектът предвижда 

реконструкция и благоустрояване на градски парк – Малко Търново, етап I I част 2. 



2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да осигури 

временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на 

разходите им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 евро, 

от които максимум 300 000 за Община Малко Търново. Над 70% от разходите по 

проекта са изпълнение на СМР, стойността на разходите за управление възлизат на 

10% от стойността на преките разходи проекта, предварителните разходи за 

проектиране и подготовка на проектното предложение възлизат на до 3%. 

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено в 

проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект. 

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за целите на 

проекта в срок за 5 години след края на проекта и потвърждава, че 

предназначението на обекта на интервенция по предложения проект да не бъде 

променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на изпълнението 

на дейностите по проекта. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна част от пакета за 

кандидатстване. 

6. Потвърждава, че община Малко Търново се представлява от Илиян Костов Янчев, 

Кмет на общината. 

7. Потвърждава, че имотът обект на проектното предложение е публична общинска 

собственост и е: 

- Необременен със задължения; 

- Не е обект на съдебен спор за имота; 

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 30 

 

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

съвет – Малко Търново: 

 

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

горепосочения проект по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Турция, покана за подаване на проектни предложения  

№ 2014ТС16I5СВ005-2015-1, където  Исторически музей „Проф. д-р. 

Александър Фол“ – гр. Малко Търново ще бъде водещ партньор, а община 

Къркларели – партньор 2. Проектът предвижда ремонт, реставрация и 

консервация на Архитектурния ансамбъл (сградите) на исторически музей 

„Проф. д-р. Александър Фол“ – гр. Малко Търново. 



2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници на Исторически 

музей „Проф. д-р. Александър Фол“ – гр. Малко Търново до възстановяването 

на разходите им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 

евро, от които максимум 300 000 за Исторически музей „Проф. д-р. Александър 

Фол“ – гр. Малко Търново. Над 70% от разходите по проекта са изпълнение на 

СМР, стойността на разходите за управление възлизат на 10% от стойността на 

преките разходи проекта, предварителните разходи за проектиране и подготовка 

на проектното предложение възлизат на до 3%. 

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено 

в проекта, да се извършват по предварително одобрен работен проект. 

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за целите на 

проекта в срок за 5 години след края на проекта и потвърждава, че 

предназначението на обекта на интервенция по предложения проект да не бъде 

променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на 

изпълнението на дейностите по проекта. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна част от пакета 

за кандидатстване. 

6. Потвърждава, че Исторически музей „Проф. д-р. Александър Фол“ – гр. Малко 

Търново се представлява от Ивелина Георгиева Петкова – Иванова – директор 

музей. 

7. Потвърждава, че имотът обект на проектното предложение е публична 

общинска собственост и е: 

- Необременен със задължения; 

- Не е обект на съдебен спор за имота; 

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 31 

 

Общински съвет Малко Търново:   

1. Одобрява подготовката и кандидатстването на Община Малко Търново като 

патньор по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ по ПРОГРАМА 

ИНТЕРРЕГ - ИПП,  Бюджетна линия № 2014TC16I5CB005 – 2015 –1, 

Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. Подобряване на 

капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на 

общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район, 

с проект „Повишаване качеството на живот в общините Малко Търново /Р 



България/ и Алпуллу /р Турция/ чрез подобряване на мерките за опазване на 

околната среда“.  

2. Одобрява текст на споразумение за партньорство между Община Алпуллу и 

Община Малко Търново и дава съгласие кмета на Община Малко Търново да 

подпише всички необходими документи по проекта, съгласно изискванията на 

програмата;   

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването 

на разходите им от програмата;  

4. Дава съгласие, Кмета на общината да подпише нотариално заверена декларация 

като представител на Общината, че той е: 

 свободен от всякакви тежести; 

 не е предмет на висящ съдебен спор; 

 не е обект на иск съгласно национално законодателство. 

5. Декларира, че доставените машини и съоръжения се предоставят за 

безвъзмездно право на ползване за период от поне 5 години, както и че 

предназначението им няма да бъде променяно поне за 5 години след края на 

проекта. 

6. Потвърждава, че проектът ще се рализира в подкрепа на дейности, заложени в 

общинския план за развитие на Община Малко Търново.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 32 

 

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал.1 от Закона за закрила и 

развитие на културата, Общински съвет Малко Търново приема Културната програма 

на община Малко Търново за 2016г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 33 

 



 На основание чл. 8, ал.8 от Закона за общинската собственост Общински съвет – 

Малко Търново приема: 

 

С Т Р А Т Е Г И Я 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-20219г. 

 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

               Стратегията за управлението на общинската собственост на община 
Малко Търново за периода 2016 - 2019 г. е разработена в съответствие с 
изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС след извършване на задълбочен и 
всестранен анализ на състоянието по управлението и разпореждането на 
общинската собственост. Избрани са основните цели, принципи и приоритети 
за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, 
описани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат 
да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. 
               Разработването на стратегията е продиктувано не само от 
нормативните изисквания, но и от необходимостта от усъвършенстване на 
плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като 
основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане 
с имотите, за периодично отчитане на настъпилите промени в сравнение с 
предишните планови периоди, за отчитане на новите приоритети на 
общинското развитие, за ефективно и рационално управление на общинската 
собственост в интерес на гражданите от общината.  
                Общинската собственост е материална основа на местното 
самоуправление. Ефективното, планирано и в интерес на населението на 
общината управление е предпоставка за успешното реализиране на 
политиката на общината във всички сфери. 
Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за 
общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от 
общинските дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, 
оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с 
общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще 
намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. 
Предварително обявените стратегически намерения ще предизвика по-широк 
интерес и съответно ще увеличи приходите от продажба и отдаване под наем. 

 
І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1. Нормативна основа на общинската собственост. 
 



      Конституцията на Република България от 1991 година възстанови правата и 
икономическата самостоятелност на общините, като ги обяви за юридически 
лица и им предостави правото да притежават своя собственост, да извършват 
стопанска дейност и да съставят самостоятелен бюджет. 
      Приетите в последствие промени в Закона за собствеността и Закона за 
местното самоуправление и местната администрация очертаха кръг от имоти, 
които следваше по силата на тези текстове да преминат в собственост на 
общините. Законът за общинската собственост, в сила от 01.06.1996 г., 
регламентира режима на имотите общинска собственост и правомощията на 
кметовете и общинските съвети при управлението и разпореждането с тях. На 
същата дата влезе в сила и Закон за държавната собственост. Едновременното 
приемане на двата напълно симетрични закона имаше амбициозната задача 
окончателно да раздели двете равнопоставени по българската конституция 
собствености държавна и общинска. 
       Конкретните правомощия  на кмета на общината по придобиването, 
управлението и разпореждането с общинско имущество се регламентират със 
специалните Наредби, приети от Общински съвет – Малко Търново. 
 

2. Обхват 
 

 Настоящата Стратегия за управление на общинска собственост обхваща 
периода 2016 – 2019 година. 
 Стратегията определя политиката за развитие на общинската 
собственост и стопанската дейност на община Малко Търново.  

 
3. Структура на стратегията 

 
1. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост; 
2. Основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 
предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 
3. Нужди на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 
4. Други данни, във връзка с управлението на общинската собственост. 
  

 
ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 
 

 Основните цели при управлението на общинската собственост са в 
съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план 
за развитие на Община Малко Търново. 

1. Принципи при управление и разпореждане с общинската 
собственост 

 Законосъобразност; 
 Приоритетност на обществения интерес; 



 Публичност; 
 Целесъобразност; 
 Състезателност при  разпореждането. 

 
2. Основни цели 

 Осигуряване на устойчиво развитие на общината  
 Подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, 

култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността. 
 Опазване и подобряване на екологичната среда. 
 Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите 

от стопанисването на общинската собственост.  
 

3. Приоритети 
 Привличане на инвеститори на територията на общината 
 Стимулиране на частния бизнес 
 Развитие на публично – частното партньорство 

 
 

ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 

КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ 

 

 Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и 
частна, в Община Малко Търново има съставени 3 753 акта за общинска 
собственост. 
 Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската 
собственост е посочена в Таблица № 1. 
 
                          Таблица № 1 

№ 
по 
ред 

Вид на имота 
Брой 

имоти 

1. Незастроени поземлени имоти 139 

2. Застроени нежилищни имоти 
- сгради 
- части от сгради 

28 
27 
1 

3. Застроени жилищни имоти 97 

4. Детски градини и ясли 3 

5. Училища 1 

6. Здравни заведения 3 

7. Социални заведения 2 

8. Музеи 6 

9. Читалища 3 

10. Спортни имоти 4 

11. Сгради на общината, кметствата и кметските 11 



наместничества 

12. Жилищни имоти 112 

13. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 3344 

Общо: 3753 

 
 С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 
година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, 
който продължава и в момента. 
 
  
1.   НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ 
 
            Към края на 2015 г. в Община Малко Търново има съставени 139 акта за 
общинска собственост с предмет незастроени имоти в регулационните граници 
на населените места. От тях 103 са за терени в селата и останалите 36 – за терени 
в гр. Малко Търново. Преобладаващият брой имоти са с площ до 1000 кв.м. На 
териториите на селата незастроените терени са предимно с жилищно 
предназначение. 
          Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 
открояват следните:  
 

Рискове и слаби страни 
- относително намаление на приходите от продажби и наеми на незастроени 
имоти в      
  общинския бюджет. 
- риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане; 
- риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на 
терени за осъществяване функциите на общината. 
 

Плюсове и възможности 
- оптимизиране процеса на управление; 

- - увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови 
имоти; 
- повишаване на инвестиционния интерес към терени в общината с възможност 
за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови 
инвестиции;  

 -  максимално развитие потенциала на всеки имот. 
   

                                  Направеният анализ предполага реализирането на следните: 
 

               Политики и задачи 
- да се ускори  процесът на идентификация на 
общинските терени; 
- да се разработи и прилага методика за изследване 
потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия 
градоустройствен план (ОГП); 



- да се наложи практиката чрез публично-частно 
партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху общински терени; 
 

2. ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ 
 

       Към настоящия момент Община – Малко Търново е собственик на 27 сгради 
и част от сграда. Начинът на ползване и видът на имотите е представен в 
Таблица № 2. 
 
 
 

                    Таблица № 2 

№ 
по 
ред 

Вид на 
имота 

Начин на ползване 

Отдадени 
под наем,          

бр. 

Право на 
ползване,   

бр. 

За 
безвъзмездно 

ползване,  
бр. 

Използвани 
от 

общински 
структури 

Общо,          
бр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сгради 4  3 20 27 

2. 

Части 
от 
сгради 

1   1 2 

Общо: 5 - 3 21 
29 
 

   
                В един общински имот са настанени териториални структури на 
държавни институции - Агенция по заетостта, Агенция за социално 
подпомагане, Общинска служба по земеделие и гори, Регионална дирекция по 
горите, които по закон не заплащат наеми. 
                За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска 
собственост. 
                Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на 
територията на селата.  
                Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения в 
някои села. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. 
Училищните сгради са с големи прилежащи терени, което би могло да 
привлече инвеститорски интерес и изграждане на бази за отдих и туризъм.    
                Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 
открояват следните:  

Рискове и слаби страни 
- лошо състояние на част от сградите и  недостиг на 
средства за поддръжка и опазване на собствеността; 
- наличие на сгради, към които липсва интерес за 
наемане и ползване;  
- риск от нецелесъобразни решения за разпореждане  



- намаляване на ежегодните приходи от отдаване под 
наем; 

 
Плюсове и възможности 

- възможност за използване на сградния фонд чрез публично-частно 
партньорство  
- оптимизиране процеса на управление;  
- осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти 
за подобряване състоянието  на имотите. 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 
 

Политики и задачи 
- да се обследват сградите и се съставят технически 
паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на МРРБ за 
техническите паспорти на строежите; 
- да се изготви финансово-икономически анализ за 
разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на 
решение за разпореждане; 
- да се подготвят проекти за кандидатстване по 
оперативните програми за осигуряване на средства от евро-фондовете за 
подобряване състоянието сградите; 

 
3. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ 

 
 Към края на 2015 г. жилищния фонд на Община Малко Търново се 
състои от 112  жилища от които: 
                      -  ведомствен фонд  – 8 броя,   
                      -  резервен фонд      –  15 броя,   
                      - за настаняване на граждани  - 89. 
 В общинските жилища са настанени общо 93 семейства. 
           Жилищният фонд е стар и амортизиран. Жилищата са построени преди 
повече от 25 години. Физическото им състояние не е добро. По-голямата част от 
тях са в едропанелни блокове, с течове от фугите и покривните пространства, с 
мухъл по северни и западни фасади. Поради ограничените средства от много 
години не е извършвано саниране по тези сгради. Проблем създава и факта, че 
основната част от общинските жилища са разположени в сгради със смесена 
собственост - частна и общинска, с преобладаващ съществен дял на частната 
собственост. Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми са 
недостатъчни за поддръжката на жилищния фонд. Забелязва се тенденция за 
ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка.  
           Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 
открояват следните:  

Рискове и слаби страни 
- Общинските жилища са недостатъчни за 
задоволяване на потребностите на крайно нуждаещите се и социално слабите 
граждани 
-  значителен процент остарял сграден фонд; 



-          нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на 
собствеността; 
- наемни правоотношения с нередовни платци 
- риск от грешни решения за разпореждане. 
   

Плюсове и възможности 
                   -    продажба на амортизирани жилища чрез търг или конкурс; 
                   -    възможност за актуализация на наемната цена, на база 
социалноприемливо              
                        процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар. 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 
 

Политики и задачи 
                       - приемане на методика за актуализация на наемната цена в 
съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите на семейството; 
                       - извършване на продажби на жилища, строени преди повече от 25 
години чрез търг или конкурс; 
                       - ускорено придобиване от общината, чрез различни практики 
(ново строителство, замяна на общински имоти, отстъпване право на строеж, 
срещу определен брой жилища) на нови социални жилища 
 

4. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
 

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗСПЗЗ/ през 1992 г. на Община Малко Търново са 
възстановени 45 751.802 дка земеделски земи, които съгласно чл. 10 от Закона за 
защитените територии, са публична общинска собственост. На основание чл. 
19 от ЗСПЗЗ на общината бяха предадени имотите, останали след 
възстановяването на правата на собствениците. В Община Малко Търново тази 
земя е в размер на 50 983.892  дка.  

Земеделските земи, публична общинска собственост 
представляват: 

- пасища, мери,   
- ливади 
- изоставени ниви 
- полски пътища 
Структурата на публичната общинска собственост по населени 

места е посочена в Таблица № 6.  
                   Таблица № 6 

№ 
по 
ред 

Населено място 
Публична общинска 

собственост 

бр.имоти площ, дка 

1. гр. Малко Търново 99 3 417,332 

2. с. Граматиково 241 4 793,155 

3. с. Звездец 127 1 610,353 



4. с. Стоилово 199 10 271,294 

5. с. Бръшлян 403 2 146,003 

6. с. Евренозово 306 10 223,788 

7. с. Близнак 342 588,152 

8. с. Младежко 184 1 416,090 

9. с. Бяла вода 306 670,307 

10. с. Калово 252 2 254,809 

11. с. Заберново 285 1 780,983 

12. с. Визица 168 3302,955 

13. с. Сливарово 223 3 276,581 

Общо: 3 135 45 751.802 

 
              Това е селскостопанския фонд, който Община Малко Търново може да 
отдава под наем на регистрирани земеделски производители и с който може 
стимулира земеделието и животновъдството на своята територията. С 
промените на ЗСПЗЗ и Правилника за неговото прилагане се промени начина 
на отдаване под наем на общинските пасища, мери и ливади. Определиха се 
нови критерии за предоставяне на такъв вид имоти и за стимулиране 
отглеждането на селскостопански животни. 
               Голяма част от земеделските имоти са самозалесени и придобили 
харастеристиките на гори. Това ограничава тяхното земеделско ползване и 
налага прилагане на законовите възможности за привеждане във вид, годни за 
обработка или изготвяне на планове и програми за сеч. 
               Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 
открояват следните:  

Рискове и слаби страни 
- залесеност на селскостопански имоти; 
- законови и други ограничения при разпореждане с 

част от  земеделските земи  
- необходимост от рекултивация според начина на 

трайно ползване; 
- наличие на изоставени и необработваеми земи. 

 
Плюсове и  възможности 

-     с влизането ни в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране 
на селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране 
на приходи; 
-  актуване на нови имоти; 
- стартиране процеса на почистване на земеделските земи от горска 
растителност; 
- възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, 
разположени в близост до населените места и индустриалните зони. 
 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 
 

Политики и задачи 



- да се подготви, обезпечи и реализира програма за 
пълна идентификация на собствеността, за почистване  на земите; 
- да се извърши преглед на поземлените имоти и 
промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен 
потенциал; 
 
IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО 
ТЪРНОВО 
 
Стратегическа цел: Създаване на условия за ефективно управление и 
разпореждане с общинската собственост и оптимално използване на наличните 
ресурси - недвижими имоти, общински поземлен фонд за получаване на 
максимални собствени приходи в общинския бюджет, на която основа рязко да 
се подобри социалната, техническата и екологична структура на община 
Малко Търново за постигане устойчиво социално - икономически растеж на 
общината, с оптимални темпове. 
 

Приоритет 1. Пълно обезпечаване на необходимите териториално-
устройствени предпоставки за ефективно управление и разпореждане с 
общинската собственост. 
1.1. Цялостно изясняване на потребностите от подробни устройствени планове 
и разработване на програма за тяхното изработване. 
1.2. Осигуряване на необходимия финансов ресурс и окончателно 
приключване с процедурата по възлагане, изработване и приемане на ПУП за 
територии на общината, в които са разположени общински имоти. 
 

Приоритет 2. Ефективно управление и разпореждане с общинската 
собственост. 
2.1. Разработване и приемане от общинския съвет на годишна програма за 
разпореждане с общинска собственост - продажба, замени. 
2.2. Разработване на жилищна програма на общината на базата на анализ и 
паспортизация на наличния общински жилищен фонд - местонахождение, вид 
конструкция, година на построяване, структура на картотекираните като 
нуждаещи се от жилища граждани. 
 

Приоритет 3. Разработване на годишна програма за имотите, които общината 
има намерение да придобие. 
Приоритет 4. Усъвършенстване на ползваната информационна система по 
регистрирането и управлението на общинската собственост. 
Приоритет 5. Последователно и неотклонно прилагане в практиката по 
управление и разпореждане с общинската собственост, пълна прозрачност по 
обявяване и провеждане на процедурите при отдаване под наем, продажба или 
замяна на общинска собственост. 
 
 



 Настоящата стратегия е обсъдена и е приета от Общинския съвет по 
предложение на кмета на Общината с Решение № 33, съгласно Протокол №  4 
от 29.01. 2016 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 35 

               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, имот с 
идентификатор 46663.208.1381 с площ 2686 кв. м и построената в имота сграда с 
идентификатор 46663.208.1381.1 с площ 96 кв. м в землището на Малко Търново 
при начална годишна наемна цена 600 лева, за срок от 10 години 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 36 

 

                       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 № 041043 в землището на с. Граматиково, с площ 
1.000 дка и № 039034 в землището на с. Бяла вода, с площ 6,316 дка 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 37 

 

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 Вивиана Пламенова Краева, по отношение на УПИ 
II - 160, кв. 5 по плана на с. Стоилово, за 80/725 кв. м. идеални части от 
поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 507/26.11.2015 г. 
за сумата от 904.00 лв. с ДДС и УПИ III - 160, кв. 5 по плана на с. Стоилово, за 
45/480 кв. м. идеални части от поземления имот, при граници, подробно 
описани в АЧОС № 508/26.11.2015 г. за сумата от 509.00 лв. с ДДС. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 38 

 

 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 
139/359 кв. м, идеална част от имот с идентификатор 46663.501.555 по 
кадастралната карта на гр. Малко Търново за сумата от 3300 лева. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 39 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново обявява 

УПИ V – за детски дом, с площ 1000 кв. м и масивна триетажна сграда, на площ 

от 242 кв. м, в кв. 5 по плана на с. Граматиково за частна общинска собственост 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 40 

 

На основание чл.2, ал.3 от Правилника за организация и дейността на общински 

съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на 

Община Малко Търново, Общински съвет Малко Търново приема План за работа на 

Общински съвет Малко Търново за I-то шестмесечие на 2016 г. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

 


