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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

  

 

П Р О Т О К О Л 

№ 41 

 

На 24.02.2023 година в заседателната зала на НЧ „Георги Попаянов - 1914“ се 

проведе редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.Докладна  записка  от  Илиян Янчев –  Кмет на Община Малко Търново, относно:  

Представителство на Община Малко Търново в извънредно общо събрание на 

акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД – гр.Бургас  /вх.№ 902 от 08.02.2023г./ 

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

Одобряване на изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Малко 

Търново за поземлен имот №46663.52.589 по кадастралната карта на гр. Малко 

Търново, м.“Добържана“, общ.Малко Търново /вх.№ 903 от 15.02.2023г./ 

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

Приемане на техническо задание за изработване на ПУП-ПП /подробен 

устройствен план – парцеларен план/ и Технически проект за изграждане на 

пътна връзка от с.Визица, общ. Малко Търново до с. Писменово, общ. Приморско 

по реда на чл.150 от ЗУТ/вх.№ 904 от 15.02.2023г./ 

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

Предоставяне под наем на имот – публична общинска собственост в землището на 

с. Стоилово/ вх.№ 905 от 15.02.2023г./ 

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

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2023г./вх.№906  от 16.02.2023г./ 

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

Определяне на цената и продажба на движими вещи –  общинска собственост          

/ вх.№ 907 от 16.02.2023г./ 

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

Одобряване продажната цена на общински апартамент в гр. Малко Търново / 

вх.№ 908 от 16.02.2023г./ 

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

Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Евренозово/ вх.№ 909 от 

16.02.2023г./ 

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

Прекратяване на съсобственост в УПИ VII – 205, кв.16 по плана на с. Стоилово/ 

вх.№ 910 от 16.02.2023г./ 

10. 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.№ 911 от 16.02.2023г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 31 - 08 ; факс 05952 / 31 28 
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11. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, относно: 

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

вх.№ 912 от 16.02.2023г./ 

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

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

Граматиково/ вх.№ 913 от 16.02.2023г./ 

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

Учредяване право на строеж на съоръжение за производство, съхранение и 

трансформация на електрическа енергия в землището на Малко Търново/ вх.№ 

914 от 16.02.2023г./ 

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

Възлагане на услугата от общ икономически интерес по проект: BG05SFPR002-

2.001-0173 „Грижа в дома в община Малко Търново“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027/ вх.№916 от 21.02.2023г./ 

15.Питания  и разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 441 

  

На основание чл. 43 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на 

търговските дружества и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Малко Търново: 

 

1. УПЪЛНОМОЩАВА ИЛИЯН ЯНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО да представлява Общината в провеждане на извънредно общо събрание на 

акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД - гр. Бургас, като гласува както прецени – „за“; 

„против“ и/или „въздържал се“, на предварително обявения  ДНЕВЕН РЕД, а именно: 

 

1. Промяна в състава на директорите - проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите освобождава Владимир Христов Гончев и избира Владимир Христов 

Гончев за член на съвета на директорите за срок до изтичане на мандата на настоящия 

съвет на директорите, в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Устава на дружеството. 

2. ОПРЕДЕЛЯ ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, за представител на Общината в извънредно общо 

събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, при невъзможност на 

Кмета на Община Малко Търново да участва лично за приемане на посочените 

решения. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 442 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 127, ал. 6,  във връзка с чл.134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет Малко Търново одобрява изменение на Общия 

устройствен план на Община Малко Търново, с което за поземлен имот с 

идентификатор 46663.52.589 по КККР на гр. Малко Търново, м. „Добържана“, землище 

Малко Търново се предвижда устройствена зона „Предимно производствена – 

безвредно производство  /ППч/. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 443 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет Малко Търново одобрява техническо задание 

за изработване на ПУП-ПП /подробен устройствен план - парцеларен план/ и 

Технически проект за изграждане на пътна връзка от с. Визица, общ. М. Търново до               

с. Писменово, общ. Приморско по реда на чл. 150 от ЗУТ. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 444 

 

 І.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от ЗМСМА във вр. чл. 21, ал. 2  

Общински съвет – Малко Търново ОТМЕНЯ свое Решение № 304/23.02.2022 г. прието 

с Протокол № 29 

 

  II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 5 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет – 

Малко Търново ДАВА СЪГЛАСИЕТО си да бъде отдаден под наем земеделски имот с 

идентификатор 69328.14.60 в землището на с. Стоилово, м. „Нивище“, с площ 150 кв. м, 

отреден като неизползвана нива, с цел монтиране и използване на телекомуникационни 

съоръжения, за срок от десет години, на „А1 Тауърс България” ЕООД, гр. София при 

месечен наем 200,00 лева без ДДС. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 445 

 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската 

собственост Общински съвет – Малко Търново приема: 

 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА  

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 г.  -  

31.12.2023 г. 
 

I. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост 

 

1. Приходи от: 

 придобиване на имоти                  -         -  

 отдадени под наем                        - 280 000 лв. 

 предоставени вещни права           -        - 

 продажби                                       - 240 000 лв. 

всичко:                                                   520 000 лв. 

 

2. Необходими разходи за: 

 промени на планове                        - 3 000 лв.  

 отдадени под наем                          - 1 000 лв. 

 предоставени вещни права             -          
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 продажби                                         - 4 000 лв. 

всичко:                                                     8 000 лв. 

 

 
ІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 

наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия. 

 

1. Имоти за предоставяне под наем:  

– търговски обекти: 

 

№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

1. Общ. пазар павилион № 9 гр. М. Търново 16,3 кв. м 

2 Общ. пазар павилион № 10 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

3 Общ. пазар павилион № 14 гр. М. Търново 16,0 кв. м 

4 Общ. пазар павилион № 15 гр. М. Търново 16,3 кв. м 

5 Общ. пазар павилион № 20 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

6 Общ. пазар павилион № 24 гр. М. Търново 16,0 кв. м 

7. Помещение за търговия с. Евренозово 12 кв. м 

 

– апартаменти – да се отдават се под наем, след освобождаване, в съответствие с 

взетото Решение от Общински съвет за определяне предназначението и състава 

на общинските жилища.  

– други нежилищни имоти – частна общинска собственост – при заявен интерес от 

граждани ще бъдат включени в настоящата програма  

– земеделски имоти – всички земеделски имоти са публична общинска 

собственост, отдават се под наем по заявление на кандидати – земеделски 

производители, след решение на общински съвет. 
 

2. Общински имоти – частна общинска собственост, за които да се изготвят пазарни 

оценки и след Решение на Общински съвет да бъдат обявени за продажба и 

публикувани на сайта на общината: 

 

№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

1. УПИ ІV, кв. 3 с. Звездец  750 кв. м 

2. УПИ ІV, кв. 6 с. Звездец 610 кв. м 

3. УПИ VІІ, кв. 6 с. Звездец 580 кв. м 

4. УПИ V, кв. 25 с. Звездец 6022 кв. м 

5. УПИ VІІ, кв. 25 с. Звездец 8562 кв. м 

6. УПИ ХІV, кв. 26 с. Звездец 1980 кв. м 

7. УПИ II, кв. 26 с. Звездец 3650 кв. м 

8. Идент. № 46663.501.1466 гр. М. Търново 105 кв. м 

9. Идент. № 46663.501.1467 гр. М. Търново 124 кв. м 

10. Идент. № 46663.501.1812 гр. М. Търново 31505 кв. м 

11. Идент. № 46663.501.1830 гр. М. Търново 5350 кв. м 

12 Идент. № 46663.501.1824 гр. М. Търново 10000 кв. м 

13. Идент. № 46663.501.1929 гр. М. Търново 1489 кв. м 

14. УПИ І, кв. 11 с. Евренозово 737 кв. м 

15. УПИ IІ, кв. 11 с. Близнак 832 кв. м 

16. УПИ IV, кв. 11 с. Близнак 800 кв. м 



 5 

17. УПИ V, кв. 11 с. Близнак 800 кв. м 

18. УПИ VІІ, кв. 11 с. Близнак 748 кв. м 

19. УПИ VІІІ, кв. 11 с. Близнак 760 кв. м 

20. УПИ I, кв. 20 и 9 бр. сгради с. Заберново 12528 кв. м 

21. УПИ ХII, кв. 4 с. Заберново 676 кв. м 

22. УПИ ХІІІ, кв. 4 с. Заберново 579 кв. м 

23. УПИ ХIV, кв. 4 с. Заберново 609 кв. м 

24. УПИ ХV, кв. 4 с. Заберново 513 кв. м 

25. УПИ ХVІ, кв. 4 с. Заберново 607 кв. м 

 

3. Имоти за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества –

имотите се определят при заявено инвестиционно намерение и след решение на 

Общински съвет. 

 

4. Имоти за учредяване на ограничени вещни права: 

Право на строеж, право на надстрояване и/или пристрояване на сграда и право на 

ползване върху имоти – частна общинска собственост ще бъдат учредявани при 

подадени заявления от граждани след актуализиране на настоящата програма. 

 
ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти 

на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които 

общината желае да получи в замяна.  
Към момента Общината не се нуждае от имоти на частни лица, които биха могли да 

бъдат заменени с общински. Като процедура замяната може да се използва при 

належаща общинска нужда. 

 

ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 

способите за тяхното придобиване – към момента Общината не се нуждае от придобиване 

на недвижима собственост. При възникване на необходимост от конкретен имот, 

програмата ще бъде актуализирана.  

 
V. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

1. Обекти от първостепенно значение за Община Малко Търново: 

-  изграждане на пътна връзка от с. Визица, общ. Малко Търново до с. Писменово, общ. 

Приморско, включваща поземлени имоти, публична общинска собственост с идентификатори 

11051.42.6 /номер по КВС 000551/, 11051.17.85, 11051.30.78, 11051.31.28,  11051.35.30, 

11051.42.45, 11051.51.38/номер по КВС 000613/. 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 446 

 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 35 ал. 1 от Закона 

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

бъдат обявени за продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена, както 

следва: 

  
№ МПС Година на произв. цена 

1. Трактор колесен ТК-80 1985 г.  4000,00 лв 

2. Трактор колесен ТК-80 1988 г. 4000,00 лв 
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3. Трактор колесен ТК-82Н 1988 г. 5000,00 лв 

4. Челен товарач ТО - 18  1983 г. 6000,00 лв 

5. Багер БХ-0,25 „ТК-80“  1988 г. 6500,00 лв 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 447 
 

           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 ап. № 2 в бл. 2АПК, 

вх. Б, ет. 1, гр. Малко Търново, с площ 39,77 кв. м. на неговия наемател  Иван Василев 

Ончев, на цена 9647 лв. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 448 

 

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

от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг УПИ I в кв. 11 

по плана на с. Евренозово, с площ 737 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

481/20.08.2014 г. при начална цена 13114,00 лева, без ДДС. 

 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 449 
 

 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 Христо Стефанов 

Стефанов, по отношение на УПИ VII – 205, кв. 16 по плана на с. Стоилово, за 205/420 

кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 2548.00 лв. без ДДС. За имота е 

съставен АЧОС № 874/14.02.2022 г.. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 450 
 

             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 2023 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 

31.12.2022 г. 

Площи с 

мери и 

пасища за 

общо 

ползване 

Площи с мери 

и пасища за 

отдаване под 

наем през 2023 

г 

дка дка дка дка 



 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Близнак 04412 2352.78 335.090 16.503 386.517 

2. Бръшлян 06687 688.737 - 487.249 0 

3. Бяла вода 07627 278.976 144.993 8.888 0 

4. Визица 11051 1412.863 1318.776 290.248 471,569 

5. Граматиково 17693 275.918 84.057 104.387 0 

6. Евренозово 27022 6446.721 3283.034 801.301 0 

7. Заберново 30020 1712.86 211.305 0 0 

8. Звездец 30483 469.981 389.514 0 0 

9. Калово 35451 1635.955 235.325 962.115 8,926 

10. М. Търново 46663 2331.226 722,994 660.061 558,606 

11. Младежко 48667 584.365 39.567 408.067 0 

12 Сливарово 67307 1698.545 108.818 130.042 911,434 

13 Стоилово 69328 3669.468 936.856 714.431 905,544 

общо   23558.395 7810.329 4583.292 3242,596 

 

         

 

 

       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. Правила за ползаване на мери, пасища и ливади на територията на община 

Малко Търново – Приложение 3 

 

Приложение 1 
С П И С Ъ К 

на мерите и пасищата на територията на община Малко Търново за индивидуално 

ползване 
 

Землище с. Близнак 

 
имот АОС № Вид и описание на имота Площ 

04412.43.26 5398/06.07.2020 Пасище  – 7 категория  176,749 

04412.54.38 2326/08.11.2011 Пасище - 7 категория 209,768  

   386.517 
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Землище с. Стоилово 

 

 

Землище с. Визица 

 
имот АОС Вид и описание на имота Площ 

11051.48.53 5416/21.07.2020 Пасище, мера – 9 кат.   21,701 

11051.48.51 5419/22.07.2020 Пасище, мера – 5 кат. 1,585  

11051.24.66 5661/28.09.2020 Пасище, мера – 9 кат. 0,914  

11051.40.12 5662/28.09.2020 Пасище, мера – 9 кат. 11,816  

11051.48.48 5660/28.09.2020 Пасище, мера – 9 кат. 2,091  

11051.48.42 5659/28.09.2020 Пасище, мера – 9 кат. 12,987 

11051.37.115 5085/20.01.2020 Пасище, мера – 5 кат. 10,958 

11051.37.99 5086/20.01.2020 Пасище, мера – 5 кат. 6,544 

11051.37.100 5088/20.01.2020 Пасище, мера – 9 кат. 11,649 

имот АОС  Вид и описание на имота площ 

69328.102.205 5792/23.10.2020 Пасище – 8 категория   10,088 

69328.33.38 5793/23.10.2020 Пасище – 8 категория 41,086 

69328.30.34 6086/01.02.2022 Пасище – 8 категория 229,892 

69328.30.35 6087/01.02.2022 Пасищe – 5 категория  24,998  

69328.32.69 6088/01.02.2022 Пасище – 8 категория 15,691 

69328.101.73 6089/01.02.2022 Пасище – 8 категория 25,040 

69328.102.197 6143/20.11.2006 Пасище – 8 категория 10,592 

69328.13.62 3275/12.11.2013 Пасище, мера – 9 кат.   11,519 

69328.30.29 3276/12.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 8,430 

69328.34.112 3277/12.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 10,833 

69328.28.19 3278/12.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 3,774 

69328.30.37 3279/12.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 7,804 

69328.29.21 3280/12.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 9,754 

69328.32.90 3282/12.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 12,689 

69328.33.30 3283/12.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 18,409 

69328.102.210 1741/04.10.2010 Пасище, мера – 9 кат. 13,361 

69328.18.120 1743/04.10.2010 Пасище, мера – 9 кат. 7,590 

69328.18.31 1744/04.10.2010 Пасище, мера – 8 кат. 5,052 

69328.32.68 1745/04.10.2010 Пасище, мера – 9 кат. 1,441 

69328.30.20 1749/04.10.2010 Пасище, мера – 9 кат. 2,820 

69328.14.96 1692/30.08.2010 Пасище – 8 категория   31,808 

69328.29.22 1693/30.08.2010 Пасище – 8 категория 31,023 

69328.37.22 1694/30.08.2010 Пасище – 8 категория 23,059 

69328.29.19 1695/30.08.2010 Пасищe – 5 категория  52,553 

69328.34.52 1696/30.08.2010 Пасище – 8 категория 7,562 

69328.47.52 1697/30.08.2010 Пасище – 8 категория 56,902 

69328.46.4 1698/30.08.2010 Пасище – 8 категория 2,202 

69328.15.55 126/16.11.2006 Пасище, мера – 9 кат. 147,926 

69328.16.62 127/16.11.2006 Пасище, мера – 9 кат. 15,721 

69328.16.64 131/16.11.2006 Пасище, мера – 9 кат. 5,021 

69328.32.7 133/16.11.2006 Пасище, мера – 9 кат. 40,732 

69328.32.98 134/16.11.2006 Пасище, мера – 5 кат. 20,172 

   905,544 
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11051.45.15 5087/20.01.2020 Пасище, мера – 9 кат. 3,938 

11051.17.58 5089/20.01.2020 Пасище, мера – 9 кат. 7,876 

11051.35.22 5137/20.02.2020 Пасище, мера – 9 кат. 16,820 

11051.17.49 5091/20.01.2020 Пасище, мера – 9 кат. 12,953 

11051.52.31 5094/23.01.2020 Пасище, мера – 9 кат. 11,379 

11051.44.75 5095/23.01.2020 Пасище, мера – 8 кат. 0,384 

11051.34.56 5149/05.03.2020 Пасище, мера – 9 кат. 3,823 

11051.44.81 5417/21.07.2020 Пасище, мера – 9 кат. 1,617 

11051.30.69 5418/21.07.2020 Пасище, мера – 5 кат. 5,322 

11051.31.26 5419/21.07.2020 Пасище, мера – 9 кат. 7,122 

11051.51.26 5412/21.07.2020 Пасище, мера – 9 кат. 4,618 

11051.51.29 3303/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат.   6,723 

11051.47.34 3304/13.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 0,795 

11051.17.74 3305/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 3,354 

11051.46.34 3306/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 5,394 

11051.17.73 3307/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 4,608 

11051.52.40 3308/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 5,436 

11051.12.34 3309/13.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 1,587 

11051.12.31 3310/13.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 4,913 

11051.15.25 3311/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 2,516 

11051.17.79 3312/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 7,120 

11051.44.79 3313/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 2,600 

11051.44.80 3314/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 3,070 

11051.50.46 3315/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 3,451 

11051.38.55 3303/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 1,931 

11051.48.49 3304/13.11.2013 Пасище, мера – 8 кат. 2,805 

11051.18.14 3305/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 6,157 

11051.51.34 3306/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 2,246 

11051.47.39 3307/13.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 6,670 

11051.22.28 3308/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 8,649 

11051.47.47 

11051.48.54 

3309/13.11.2013 

3332/10.12.2013 

Пасище, мера – 9 кат. 

Пасище, мера – 9 кат. 

19,031 

19,032 

11051.52.32 3310/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат.   34,515 

11051.38.61 3311/13.11.2013 Пасище, мера – 5 кат. 8,408 

11051.46.35 3312/13.11.2013 Пасище, мера – 9 кат. 3,082 

11051.23.38 № 5415/21.07.2020 Пасище, мера – пета кат. 54,219  

11051.47.33 № 5420/21.07.2020 Пасище, мера – девета кат. 8,119  

11051.50.39 № 5421/21.07.2020 Пасище, мера – пета кат. 32,000  

11051.23.35 № 5414/21.07.2020 Пасище, мера – пета кат. 57,041  

   471,569 

 

Землище с. Сливарово 

 
имот АОС Вид и описание на имота Площ 

67307.26.1 6097/15.02.2022 Пасище – 6 категория  25.357 

67307.200.19 6098/15.02.2022 Пасище – 6 категория 18.782 

67307.24.27 386/23.04.2009 Пасище – 6 категория  775,888  

67307.29.85 397/23.04.2009 Пасище – 6 категория  21,012  

67307.200.15 398/23.04.2009 Пасище – 6 категория  56,079  

67307.200.18 399/23.04.2009 Пасище  – 8 категория   14,316 
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   911,434 

 

гр./з-ще Малко Търново 

 

имот АОС  

Вид и описание на имота 

 

Площ 

дка 

46663.72.466 1944/08.03.2011 Пасище – 5 категория  138,402 

46663.72.508 6091/01.02.2022 Пасище– 5 категория  271,959 

46663.61.28 6090/01.02.2022 Пасище – 8 категория  128.245 

46663.10.1411 3971/20.02.2018 Пасище – 8 категория 20.000 

   558,606 

 

Землище с. Калово 

 
имот АОС  Вид и описание на имота площ 

35451.50.36 5081/20.01.2020 Пасище  – 5 категория    4,493 

35451.50.61 5079/16.01.2020 Пасище  – 5 категория  4.433 

   8,926 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

С П И С Ъ К 

на мерите и пасищата на територията на община Малко Търново за общо ползване 
 

Землище с. Близнак 

имот Местност АОС  Вид и описание на имота Площ 

04412.10.137 Лозята № 2265/29.09.2011 Пасище, мера  2,086 

04412.10.138 Кускум баир № 2266/29.09.2011 Пасище, мера  1,881 

04412.10.139 Кускум баир № 2267/29.09.2011 Пасище, мера  1,497 

4412.10.148 Лозята № 2302/07.11.2011 Пасище, мера  1,881 

04412.10.158 Лозята № 2308/08.11.2011 Пасище, мера  2,406 

04412.10.162 Лозята № 2311/08.11.2011 Пасище, мера  4,392 

04412.10.180 Лозята № 2317/08.11.2011 Пасище, мера  3,055 

    16,503 

 

Землище с. Бръшлян 

имот Местност АОС  Вид и описание на имота Площ 

06687.10.182 Бачища № 1240/09.03.2010 Пасище, мера – седма кат. 7,019 

06687.10.247 Край село № 1241/09.03.2010 Пасище, мера – осма кат. 0,683 

06687.14.20 Селище  3268/12.11.2013 Пасище, мера, V категория, 10,179 

06687.14.17 Селище  3269/12.11.2013 Пасище, мера, V категория,  62,758 

06687.11.28 Селище  3271/12.11.2013 Пасище, мера, V категория,  10,713 

06687.28.28 Божейме  3272/12.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 12,178 

06687.16.36 Бачища  3273/12.11.2013 Пасище, мера, VІІІ и V кат. 12,738 

06687.16.45 Бачища  3274/12.11.2013 Пасище, мера, V категория 40,057 

06687.11.52 Селище  3275/12.11.2013 Пасище, мера, V категория 4,329 

06687.14.14 Селище  3276/12.11.2013 Пасище, мера, V категория 10,619 

06687.16.55 Бачища  3277/12.11.2013 Пасище, мера, V категория 2,046 

06687.17.60 Гульово  3278/12.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 35,316 
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06687.20.27 Гульово  3279/12.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 3,037 

06687.16.69 Средобърчина  3280/12.11.2013 Пасище, мера, V кат. 10,655 

06687.29.29 Бельов гроб  3282/12.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 8,297 

06687.25.45 Бельов гроб  3283/12.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 1,239 

06687.30.27 Кадията  3284/12.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 10,505 

06687.22.34 Бозалъка  3285/13.11.2013 Пасище, мера, V категория 17,634 

06687.22.33 Бозалъка  3286/13.11.2013 Пасище, мера, V категория 5,555 

06687.22.28 Бояджиев баир  3287/13.11.2013 Пасище, мера, V категория 12,990 

06687.21.26 Бояджиев баир  3288/13.11.2013 Пасище, мера, V категория 5,600 

06687.31.41 Каленик  3289/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 9,629 

06687.31.48 Каленик  3290/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 2,997 

06687.31.53 Каленик  3291/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 8,838 

06687.31.58 Каленик  3292/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 3,922 

06687.31.55 Каленик  3293/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 4,561 

06687.31.54 Каленик  3294/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 2,831 

06687.31.64 Каленик  3295/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 2,414 

06687.31.61 Каленик  3296/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 2,973 

06687.32.63 Кална нива  3297/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 3,396 

06687.32.64 Кална нива  3298/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 3,822 

06687.33.65 Кална нива  3299/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 8,026 

06687.33.68 Кална нива  3300/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 4,915 

06687.12.28 Букосерово  3301/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 19,744 

06687.12.29 Бачища  3302/13.11.2013 Пасище, мера, V кат. 20,025 

06687.21.18 Бояджиев баир  3303/13.11.2013 Пасище, мера, V кат. 8,884 

06687.23.3 Граматишки лъг  3304/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 6,224 

06687.25.31 Важийово  3305/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 15,602 

06687.25.37 Важийово  3306/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 3,167 

06687.32.15 Ферова чука  3307/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 4,319 

06687.32.25 Ферова чука  3308/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 9,800 

06687.32.27 Ферова чука  3309/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 1,637 

06687.32.28 Ферова чука  3310/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 2,351 

06687.32.38 Ферова чука  3311/13.11.2013 Пасище, мера, V кат. 32,671 

06687.32.39 Ферова чука  3312/13.11.2013 Пасище, мера, V кат. 6,334 

06687.32.44 Ферова чука 3313/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 2,027 

06687.32.45 Ферова чука  3314/13.11.2013 Пасище, мера, VІІІ кат. 5,000 

06687.35.3 Средобърчина  3315/13.11.2013 Пасище, мера, V кат. 6,993 

    487,249 

 

Землище с. Бяла вода 

07627.27.4 Босна  № 1794/16.11.2010 Пасище, мера, седма кат. 8,888 

 

Землище с. Визица 

имот местност АОС  Вид и описание на имота площ 

11051.27.17 Велечка бърчина № 1110/11.01.2010 Пасище, мера – девета кат. 11,512 

11051.25.47 Дядо Пипера № 1113/11.01.2010 Пасище, мера – девета кат. 6,994 

11051.24.75 Варадят № 1114/11.01.2010 Пасище, мера – девета кат. 4,430 

11051.38.61 Чакалово № 1121/11.01.2010 Пасище, мера – девета кат. 8,408 

11051.22.24 Караджово № 1143/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 18,035 

11051.47.41 Край село № 1145/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 12,203 
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11051.51.34 Хасан бей № 1146/01.02.2010 Пасище, мера – пета кат. 2,246 

11051.47.39 Попов харман № 1148/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 6,670 

11051.22.28 Караджово № 1149/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 8,649 

11051.40.10 Средок № 1150/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 9,177 

11051.38.50 Чакалово № 1151/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 17,948 

11051.20.47 Кермигьото № 1157/01.02.2010 Пасище, мера – пета кат. 6,813 

11051.21.41 Бухльов кайряк № 1158/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 19,616 

11051.38.45 Чакалово № 1159/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 8,000 

11051.20.7 Караджово № 1160/01.02.2010 Пасище, мера – пета кат. 15,588 

11051.15.24 Край село № 1161/01.02.2010 Пасище, мера – пета кат. 4,668 

11051.47.47 Край село № 1164/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 19,031 

11051.38.46 Чакалово № 1165/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 10,345 

11051.21.35 Скрипката № 1169/01.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 2,904 

11051.37.114 Бое бърдо № 1180/10.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 50,623 

11051.37.100 Бое бърдо № 1181/10.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 11,649 

11051.39.47 Стоева нива № 1187/10.02.2010 Пасище, мера  – пета кат. 10,601 

11051.37.112 Бое бърдо № 1189/10.02.2010 Пасище, мера – четвърта кат. 9,306 

11051.37.117 Бое бърдо № 1191/10.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 0,660 

11051.37.118 Бое бърдо № 1192/10.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 0,608 

11051.37.116 Бое бърдо № 1193/10.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 5,678 

11051.36.31 Чуката № 1194/10.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 1,274 

11051.30.71 Стара Визица № 1202/10.02.2010 Пасище, мера – девета кат. 6,239 

11051.30.63 Стайково бърдо № 1207/05.03.2010 Пасище, мера – девета кат. 3,258 

11051.44.56 Чардак № 1211/05.03.2010 Пасище, мера – девета кат. 10,225 

    290,248 

 

Землище с.Граматиково 

имот местност АОС Вид и описание на имота Площ 

17693.50.19 Градище 23/24.08.2006 Пасище, мера – осма категория  15.902 

17693.35.68 Шоповци 896/05.10.2009 Пасище, мера, трета категория 19,290 

17693.74.53 Кайрето 926/09.10.2009 Пасище, мера – девета категория  50,307 

17693.75.15 Харами бунар  3431/11.04.2014 Пасище, мера, ІХ категория 18,888 

    104,387 

 

Землище с. Евренозово 

имот местност АОС Вид и описание на имота Площ 

27022.22.20 Държавен чаир № 147/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат.  45.424 

27022.18.88 Америка № 148/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат.  82.040 

27022.21.33 Райков чукар № 149/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат.  21.350 

27022.17.47 Мечка баир № 151/20.11.2006 Пасище, мера – пета и седма  32.764 

27022.22.36 Минчова кория № 152/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат. 28.855 

27022.16.45 Мечка баир № 156/20.11.2006 Пасище, мера – пета кат. 75.096 

 27022.22.45 Минчова кория № 160/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат. 59.506 

27022.17.51 Америка № 161/20.11.2006 Пасище, мера – пета и седма  40.428 

27022.23.54 Райков чукар № 162/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат. 25.031 

27022.19.38 Кач.лъка –Моряне № 163/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат. 95.662 

27022.23.113 Райков чукар № 170/27.11.2006 Пасище, мера – седма кат.  40.420 

27022.23.145 Райков чукар № 171/27.11.2006 Пасище, мера – седма кат.  27.340 

27022.17.40 Мечка баир № 174/27.11.2006 Пасище, мера – пета кат. 20.316 
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27022.20.28 Индже баир № 175/27.11.2006 Пасище, мера – седма кат.  53.145 

27022.23.131  Русинова кашла № 180/27.11.2006 Пасище, мера – седма кат.  20.351 

27022.19.53 Кач.лъка –Моряне № 193/22.01.2007 Пасище, мера – седма кат.  10.007 

27022.22.79 Райков чукар № 150/20.11.2006 Пасище, мера – седма кат. 123.566 

    801.301 

 

Землище с. Калово 

имот местност АПОС  Вид и описание на имота Площ 

35451.13.54 Прийово № 454/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  39,990 

35451.13.63 Прийово № 456/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  13,346 

35451.13.51 Прийово № 457/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  11,278 

35451.27.44 Манастирът № 458/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  351,999 

35451.23.41 Тумбата № 460/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  8,583 

35451.13.55 Прийово № 463/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  10,969 

35451.13.57 Прийово № 472/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  11,290 

35451.23.50  Старо село № 473/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  10,169 

35451.50.105 Харманите № 474/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  25,595 

35451.24.16 Голям пазлак № 475/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  28,473 

35451.13.73 Брестовиче № 476/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  21,805 

35451.23.31 Тумбата № 481/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  19,345 

35451.23.39  Тумбата № 482/19.05.2009 Пасище, мера – пета категория  39,114 

35451.24.12 Голям пазлак № 491/01.06.2009 Пасище, мера – пета категория  32,738 

35451.30.49 Торища № 492/01.06.2009 Пасище, мера – пета категория  13,195 

35451.30.50 Торища № 493/01.06.2009 Пасище, мера – пета категория  10,247 

35451.30.55  Торища № 494/01.06.2009 Пасище, мера – пета категория  40,150 

35451.30.57 Торища № 495/01.06.2009 Пасище, мера – пета категория  33,954 

35451.30.43  Ливаде № 504/01.06.2009 Пасище, мера – пета категория  14,771 

35451.11.62 Иринин чукар № 511/01.06.2009 Пасище, мера – пета категория  14,187 

35451.62.8 Край село № 520/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  21,438 

35451.27.33 Манастирът № 527/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  18,308 

35451.27.36 Манастирът № 528/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  22,024 

35451.27.49 Манастирът № 529/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  10,638 

35451.27.48 Манастирът № 530/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  15,287 

35451.13.35 Прийово № 534/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  42,159 

35451.11.53  Средората № 535/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  11,465 

35451.11.49 Средората № 536/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  11,678 

35451.21.9 Брестовиче № 540/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  14,532 

35451.23.4  Тумбата № 547/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория  19,001 

35451.23.18 Тумбата № 550/09.06.2009 Пасище, мера – пета категория 4,789 

35451.24.9  Голям пазлак № 552/15.06.2009 Пасище, мера – пета, десета кат. 19,598 

    962,115 

 

Землище гр. Малко Търново 

имот местност АПОС Вид и описание на имота Площ  дка 

46663.52.33 Добържана 1896/03.01.2011 Пасище, осма кат. 243,799 

46663.10.1237 Край града 1942/08.03.2011 Пасище, осма кат. 93,069 

46663.72.527 Сушица 2743/04.01.2013 Пасище, осма кат. 27,174 

46663.72.542 Сушица 2744/04.01.2013 Пасище, осма кат. 20,001 

    660,061 
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с./з-ще Младежко 

имот местност АПОС Вид и описание на имота Площ 

48667.57.14 Куфчас курсу № 1692/30.08.2010 Пасище, осма кат. 5,897 

48667.68.13 Туфканото дърво № 1693/30.08.2010 Пасище, осма кат. 1,297 

48667.61.28  Кошу баир № 1694/30.08.2010 Пасище, осма кат. 128,255 

48667.85.34 Секан камък № 1695/30.08.2010 Пасище, осма кат. 3,808 

48667.85.36  Секан камък № 1696/30.08.2010 Пасище, осма кат. 1,228 

48667.85.38 Секан камък № 1697/30.08.2010 Пасище, осма кат. 1,055 

48667.50.9 Зурнаджик № 1698/30.08.2010 Пасище, осма кат. 37,774 

48667.54.9 Аладжака № 1700/30.08.2010 Пасище, осма кат. 26,648 

48667.85.37 Секан камък № 1701/01.09.2010 Пасище, осма кат. 2,594 

 48667.85.5 Секан камък № 1702/01.09.2010 Пасище, осма кат. 1,079 

48667.85.4  Секан камък № 1703/01.09.2010 Пасище, осма кат. 2,167 

48667.67.25 Корията № 1705/01.09.2010 Пасище, осма кат. 5,691 

48667.56.13 Куфчас курсу № 1707/01.09.2010 Пасище, осма кат. 49,715 

48667.85.7 Секан камък № 1708/01.09.2010 Пасище, осма кат. 2,694 

48667.85.9 Секан камък № 1709/01.09.2010 Пасище, осма кат. 0,637 

48667.85.44 Секан камък № 1710/01.09.2010 Пасище, осма кат. 1,233 

48667.85.27 Секан камък № 1713/20.09.2010 Пасище, осма кат. 3,347 

48667.50.6 Зурнаджик № 1716/24.09.2010 Пасище, осма кат. 4,176 

48667.85.60 Секан камък № 1719/24.09.2010 Пасище, осма кат. 6,536 

48667.85.55  Секан камък № 1720/24.09.2010 Пасище, осма кат. 0,438 

48667.85.19 Край село № 1721/24.09.2010 Пасище, осма кат. 3,016 

48667.85.54 Край село № 1722/24.09.2010 Пасище, осма кат. 2,013 

48667.65.15 Край село № 1728/24.09.2010 Пасище, осма кат. 2,519 

48667.51.36 Дъбравка № 1729/24.09.2010 Пасище, осма кат. 9,248 

48667.11.55 Край село № 1730/24.09.2010 Пасище, осма кат. 4,139 

48667.11.53 Край село № 1731/24.09.2010 Пасище, осма кат. 2,563 

48667.54.13 Аладжака № 1739/24.09.2010 Пасище, осма кат. 0,791 

48667.53.28  Хомот № 1740/24.09.2010 Пасище, осма кат. 5,553 

48667.54.14 Аладжака № 1741/04.10.2010 Пасище, осма кат. 1,706 

48667.54.16 Аладжака № 1743/04.10.2010 Пасище, осма кат. 6,100 

48667.53.24  Хомот № 1744/04.10.2010 Пасище, осма кат. 3,554 

 48667.15.10 Лешниците № 1745/04.10.2010 Пасище, осма кат. 2,046 

48667.66.11 Бостанището № 1749/04.10.2010 Пасище, осма кат. 4,333 

    408,067 

 

с./з-ще Сливарово 

имот местност АПОС  Вид и описание на имота Площ 

67307.18.41 Лозята № 406/23.04.2009 Пасище, мера – шеста категория  7,293 

67307.18.28  Лозята № 413/23.04.2009 Пасище, мера – шеста категория  3,626 

67307.27.46 Край село № 414/23.04.2009 Пасище, мера – шеста категория  1,756 

    130,042 

 

с./з-ще Стоилово 

имот местност АПОС  Вид и описание на имота Площ  дка 

69328.20.89 Щуровци № 80/10.11.2006 Пасище, мера – пета категория  30.088 

69328.12.83 Дуженково № 87/10.11.2006 Пасище, мера – осма категория 30.209 
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69328.12.94 Дуженково № 103/15.11.2006 Пасище, мера – осма категория 26.990 

69328.12.111 Селище № 104/15.11.2006 Пасище, мера – осма категория 35.063 

69328.42.24  Дамчетата № 105/15.11.2006 Пасище, мера – пета категория  34.936 

69328.34.49 Пейчов пазлак № 108/15.11.2006 Пасище, мера – осма категория 37.101 

69328.55.19 Малкият юрт № 115/15.11.2006 Пасище, мера – пета категория  62.932 

69328.34.54 Пейчов пазлак № 122/16.11.2006 Пасище, мера – осма категория 63.392 

69328.21.54 Карайбишовци № 126/16.11.2006 Пасище, мера – пета категория  77.398 

69328.26.22 Пирянет № 127/16.11.2006 Пасище, мера – осма категория 60.703 

69328.34.97 Кончов вир № 131/16.11.2006 Пасище, мера – четвърта категория  45.977 

69328.23.3 Василевци № 133/16.11.2006 Пасище, мера – пета категория  49.235 

69328.55.28 Паралийовца № 134/16.11.2006 Пасище, мера – девета категория 78.810 

    714,431 

 



 16 

Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

          Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община 

Малко Търново са изготвени съгласно изискванията на чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.  

1. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на 

съветниците размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за 

индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни 

на територията на общината. Списъкът на имотите за индивидуално ползване с 

категории се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на общината в 

срок до 1 март. По смисъла за Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място 

с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери, 

пасища и ливади, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.  

2. Ежегодно, в срок до 10 март собствениците на пасищни животни заявяват писмено 

желанието си за ползване на пасищата, мерите и ливадите с подаване на заявление /по 

образец/ до кмета на общината, към което се прилагат документи, определени в 

правилника за прилагане на закона, към което се прилагат документи, определени в 

правилника за прилагане на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се 

регистрират в общинската администрация.Заявлението съдържа информация за броя на 

пасищните животни и за начина на ползване на пасищата, мерите и ливадите – 

индивидуално, при условията на общо ползване или чрез сдружение. 

3. На територията на община Малко Тъново се назначава комисия в състав: 

представители на общинска администрация. Назначената комисия, определя 

необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за землището на 

общината. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на 

разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. 

Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от 

лицата, които притежават най – малко животински единици. Комисията съставя 

протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите 

площи в срок до 1 май.  

4. Комисията разглежда постъпилите заявления и пропорционално на броя на 

животните на всеки стопанин извършва разпределение на началните мери, пасища и 

ливади, съгласно предоставения от общината списък с данни за имотите. 5. Комисията 

определя и маршрутите на придвижване на животните в землището на община Малко 

Търново, които следва да се спазват от всички ползватели на пасищата, мерите и 

ливадите при отвеждане на животните на паша. При неспазване маршрутите за 

придвижване на селскостопански животни до местата за паша и водопоите се налагат 

санкции, съгласно Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на 

община Малко Търново, в срок не по-късно от 01 май. В едноседмичен срок след 

заседанието на Комисията се изготвя списъка с разпределение на пасищата, мерите и 

ливадите. Комисията заседава при наличие на обикновено мнозинство. Всички решения 

се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Пасищата, мерите и ливадите се 

разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в 

съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни , в зависимост от притежаваните или ползвани на правно 

основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в 

имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от 
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осма да десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с 

предназначение за производство на месо и животни от местни (автохонни) породи, се 

разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и 

до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На 

правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце или кози, одобрени за 

подпомагане по дейностите от подмерки ,,Плащания за преминаване към биологично 

земеделие” и ,,Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в 

направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска 

единица на хектар, независимо то категорията на имотите.  

6. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието. 

7. Земеделските стопани – животновъди и/или техни сдружения, които кандидатстват 

за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите сключват договор с 

общината, съгласно чл. 37 и , ал. 12 от ЗСПЗЗ.  

8. Извършване на проверки за спазване на условията по сключените договори за наем 

или аренда на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд: Кметът на 

общината или оправомощени длъжностни лица, извършват проверки за спазване на 

условията по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд. Спазването на условията по т. 1 се установява въз основа на 

изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 

февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ: А. 

животновъдни обекти; Б. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни 

обекти; В. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. Когато при 

извършването на проверките се установи, че: В животновъдния обект броя на 

регистрираните пасищни селскостопански животни е с над 30 на сто по – малък от броя 

им към датата на сключването на договорите за наем или аренда, договорите се 

изменят, като площта се определя в съответствие с процентното намаление на броя на 

животните; В животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански 

животни, договорите за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината; При 

настъпила промяна на условията, договорите за наем или аренда се прекратяват от 

Кмета на общината; Ако е заличена регистрацията на животновъдния обект, договорите 

за наем или аренда се прекратяват от кмета на общината. Договорите за наем или 

аренда по т. 1 не се смятат за правно основание съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители, когато при извършване на проверките се 

установи, че са налице основания за прекратяването им. В случаите по т. 4 съответната 

общинска служба по земеделие отписва имотите от регистъра на договорите за аренда и 

наем по чл. 49, ал. 1, т. 6 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на 

картата на възстановената собственост и уведомява кмета на общината – за имотите от 

общинския поземлен фонд;  

9. За прокарите за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и 

водопои да се ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно 

ползване „прокар”.  

10. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите като 

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, 

наторяване, временни ограждения.  

Задължение на общината: 

 - Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери, пасища и 

ливади от местното население за пашуване на притежаваните от тях животни.  

- Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите 

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и 

ливадите.  

Задължения на ползвателите:  
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- Ползването на общинските мери, пасища и ливади, включва следните начини за 

въздействие върху тяхното общо състояние, касаещо продуктивността, качеството и 

ботаническия състав на тревостоя.  

11. При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват и Условията 

за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните 

стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-990/23.12.2009 година на 

Министъра на земеделието и храните.  

12. При ползване на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Националните 

стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а 

именно: - За опазване на почвата от ерозия: Национален стандарт 1.2. Задължително е 

запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на замеделското 

стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между 

земеползвателите на даден физически блок. - Запазване на структурата на почвата: 

Национален стандарт 3.1. Забранява се използването на земеделска техника в парцели с 

преовлажнена почва. - Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените 

местообитания: Национален стандарт 4.1: Земеделски стопани, ползващи постоянно 

затревени площи (пасища, мери и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота 

от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха) или да извършват минимум 1 коситба за 

съответната година – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските 

райони включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони. Национален 

стандарт 4.2. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от 

нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), 

айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus). 

Национален стандарт 13. Задължително е да се запазват съществуващите полски 

граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел. 

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост 

до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.” Национален 

стандарт 14. При използване на вода за напояване, замеделският стопанин трябва да 

притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.) 

Национален стандарт 5.2. Задължително е осигуряването на буферни ивици с ширина 

минимум 5 метра по протежение на повърхностни водни обекти (реки, язовири, езера, 

море), с изключение на оризовите клетки, чрез естествена растителност (трева, дървета, 

храсти) или поддържани в чим. Забранява се прилагането на минерални и органични 

азотосъдържащи торове в буферните ивици. - Опазване на дивите птици: Забрана за: 1. 

умишлено улавяне или убиване на диви птици с каквито и да е уреди, средства и 

методи; 2. умишлено разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; 3. умишлено 

унищожаване на яйца на диви птици, включително в случаите, когато те са изоставени; 

4. умишлено обезпокояване на дивите птици, особено през периода на размножаване и 

отглеждане на малките;* *Забраните важат за земеделски стопанства на цялата 

територия на страната. НАТУРА зона за птиците (забрани): Забрана за премахване на 

характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на 

земеделските земи като такива;* * Ограничения за постоянно затревени площи 

(пасища, ливади и мери) и обработваеми земи. НАТУРА зона за птиците (забрани): 

Забрана за използване на неселективни средства за борба с вредителите по горите (в 

селското стопанство);* * Ограничения за обработваеми земи и трайни насаждения. 

НАТУРА зона за птиците (забрани): Забрана за косене на ливадите до 01 юли;* * 

Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и мери). НАТУРА зона за 

птиците (забрани): Забрана за разораване и залесяване на ливади, пасища и мери, както 

и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;* * Ограничения за 

постоянно затревени площи (пасища, ливади и мери). НАТУРА зона за птиците 

(забрани): Забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;* 
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* Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и мери). НАТУРА зона 

за птиците (забрани): Забрана за косене на ливадите от периферията към центъра, с 

бързодвижеща се техника и преди 15 юли;* * Ограничения за постоянно затревени 

площи (пасища, ливади и мери) НАТУРА зона за птиците (забрани): Забрана за 

промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, 

поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали) в 

селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е 

свързана със: изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води на 

съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на 

техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в „ДВ” 

има завършена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и/или чл. 31 ЗБР;* * Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, 

ливади и мери) НАТУРА зона за птиците (забрани): Забрана за промяна 

предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, 

мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския 

фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изграждането на 

пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, на съоръжения за третиране на 

отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи 

(обекти) на техническата инфраструктура; реализация на други планове, програми 

проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на одобряване на 

заповедта в „ДВ” има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или по 

чл. 31 ЗБР.* *Ограничения за постоянно затревени площи (пасища, ливади и мери) 

НАТУРА зона за птиците (забрани): Забрана за разораване на пасищата и 

превръщането им в обработваеми земи.* *Ограничения за постоянно затревени площи 

(пасища, ливади и мери) 3. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на 

земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и други нормативни актове.  

15. Построяване на навеси Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се 

извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в 

земеделските земи без промяна на предназначението им и Закона за опазване на 

земеделските земи /ЗОЗЗ/.  

16. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси Въвеждане и 

редуване на парцелно ползване на пасищата е условие за поддържане на мерите, 

пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние. Неравномерното 

изпасване и утъпкване на тревите води до ликвидиране на тревната покривка, която е 

предпоставка за развитие на ерозионни процеси на почвата и намаляване на нейното 

плодородие. Използването на пасищата е системно и безсистемно (свободно). При 

системната паша се прилага парцелния принцип на паша, при който отделните парцели 

се изпасват последователно през 5 - 6 дни. Връщането към изпасаните парцели става 

след 3 до 6 месеца, през което време тревостоя се възстановява и се извършва 

биологическо самоочистване. Рационалното и щадящо използване на ливадите и 

пасищата е процес, който се контролира и регулира; дадена площ да се изпасва за не 

повече от 4 - 6 дни от говеда и 6 - 8 дни от овце; да се осигурява необходимото време за 

покой и израстване на тревите. Броят на животните на единица площ да е съобразен с 

продуктивните възможности на пасищата и с вида на животните. През пролетта пашата 

да започва, когато пасищата са добре просъхнали, а през есента да се прекратява около 

месец преди настъпване на трайните застудявания, за да израснат тревите и се 

подготвят за успешно презимуване.  
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17. Охрана Ползвателите на мери, пасища и ливадите от общинския поземлен фонд 

организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за 

които са поели задължението, да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние.  

18. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености 

на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 

животновъдството на територията на общината В определените екологично 

чувствителни постоянно затревени площи (ПЗП) в зоните по „Натура 2000”, е въведена 

забрана за разораване на тези площи от земеделските стопани. На площите от 

стопанството, попадащи в защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 

2000”, да се спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, включени в 

заповедта за обявяване и плана за управлението й. Когато защитената зона за опазване 

на природните местообитания съвпада със защитена територия съгласно Закона за 

защитените територии и в заповедта за обявяването й няма разписани конкретни 

забрани и ограничения, земеделският стопанин спазва режима за опазване и ползване 

на защитената територия; Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен 

в Закона за подпомагане на земеделските производители и въвежда забрана за 

преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените 

площи, включени в слоя. Изискванията за кръстосано съответствие и условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние трябва да отчитат на 

първо място изискванията за опазване на биоразнообразието и околната среда и едва 

след това изискването за добро земеделско състояние. Всеки ползвател на общински 

пасища, мери и ливади е длъжен да: - Спазва забраните и ограниченията, разписани в 

заповедта за обявяване на съответната защитена зона по „Натура 2000”; - Спазва 

режимите, разписани в плана за управление на защитената зона по Натура 2000 след 

утвърждаването му по реда на Наредба № 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда 

за прилагане на мярка 213 „плащания по натура 2000 и плащания, свързани с директива 

2000/60/ ЕО - за земеделски земи” от програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г.; - Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско 

и екологично състояние. При противоречие между изискванията за добро земеделско и 

екологично състояние и забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната 

защитена зона от Натура 2000, земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията 

за зоната от Натура 2000.  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 451 

 

             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 17 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти както 

следва: 

 
№ землище Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.   Звездец Нива  30483.210.28 7.627 

2.  Звездец Изоставена орна земя 30483.209.374 4.560 

3  Звездец Изоставена орна земя 30483.210.42 38.107 

4  Звездец Изоставена орна земя 30483.216.365 81.687 

5 Звездец Изоставена орна земя 30483.202.204 11.976 

6 Звездец Изоставена орна земя 30483.202.255 6.863 

7 Звездец Нива  30483.202.239 5.000 
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8 Звездец Изоставена орна земя 30483.210.40 38.771 

9 Звездец Нива  30483.209.286 8.244 

10 Звездец Изоставена орна земя 30483.209.343 47.898 

11 Звездец Изоставена орна земя 30483.209.34 22.099 

    272.832 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 452 

 

  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 17 лева/дка, за срок от 3 години, общински земеделски имоти 

както следва: 

 
  № Начин на трайно ползване 

 

 Площд  дка        

идентификатор 

        АПОС № 

1 Изоставена нива 4,265 17693.52.13 6180/23.01.2023 

2 Изоставена нива 2,849 17693.52.118 6181/23.01.2023 

3 Пасище 25,895 17693.52.14 6179/20.01.2023 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 453 

 

Относно: Учредяване право на строеж на съоражение за прозводство, съхранение 

и трансформация на електрическа енергия в землището на Малко Търново/вх.№914 от 

16.02.2023г.  

ВЪРНАТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ СЪС ЗАПОВЕД №РД-09-10/22.03.2023Г. 

НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС 

Р Е Ш Е Н И Е № 454 

 

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

Малко Търново и във връзка с Решение №РД-21-158/20.02.2023г. от Министерството 

на труда и социалната политика по процедура  по процедура чрез директно 

предоставяне безвъзмездната финансова помощ BG05SFPR002-2.001“ Грижа в 

дома“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ да се 

възложи на Дирекция „Социални дейности и услуги в здравеопазването“, в 

качеството му на доставчик на УОИИ да изпълнява своите функции, като услуга от 

общ икономически интерес „здравно-социални услуги“(„УОИИ“) с място на 

изпълнение – на територията на Община Малко Търново, съгласно разпоредбите на 

чл.4 от Решение 2012/21/ЕС. 

 

 

  

 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

МАЛКО ТЪРНОВО: 
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_____________________ 

    /ДИЧО ВОЙКОВ/ 
 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

      ______________________ 

          /ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА/ 


