
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 43 

 

На 23.08.2019 година в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

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

Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019г.  

/вх.№ 1089 от 15.08.2019г./  

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

Трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 

г.  /вх.№ 1088 от 15.08.2019г./   

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

Приемане на годишния отчет за изпълнение на Бюджета на Община Малко 

Търново за 2018г.  /вх.№ 1091 от 15.08.2019г./   

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

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

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,Управляващ 

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

дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с изпълнението на 

проект: „Реконструкция,модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на административната сграда на УПБЗН гр.Малко Търново и 

многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Малко Търново“, 

№BG16RFOP001-2.002-0037-C01, финансиран по оперативна програма 

„Региони в растеж“2014-2020г .  /вх.№ 1079 от 13.08.2019г./ 

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

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

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 

орган по Оперативна програма“Региони в растеж“ 2014-2020 г. - Главна 

дирекция „Градско и регионално развитие“,във връзка с изпълнението на 

проект: „Реконструкция ,модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на две многофамилни жилищни сгради в   к-с „Майор Вишняев“, 

гр.Малко Търново“ № BG16RFOP001-2.002-0038-C01, финансирани по 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г.  /вх.№ 1078 от 

13.08.2019г./   

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

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

Министерството на регионалното развитие и благоустройството,Управляващ 

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

дирекция „Градско и регионално развитие“, във връзка с изпълнението на 

проект: „Реконструкция ,модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилна жилищна сграда в к-с „Майор Вишняев“, № 

BG16RFOP001-2.002-0041-C01, финансирана по оперативна програма“Региони 

в растеж“2014-2020г.  /вх.№ 1077 от 13.08.2019г./ 

7. Докладна записка от Деян Йотов - ликвидатор на „Хоспис-Калица Берберова“ 

ЕООД, относно: Допълнителни парични вноски по чл.134,ал.1 от ТЗ за „Хоспис-

Калица Берберова“ ЕООД.  /вх.№ 1090 от 15.08.2019г./  

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

Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Малко Търново  

/вх.№ 1080 от 13.08.2019г./ 

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

Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/-ПРЗ /план за регулация и 

застрояване /за урегулирани поземлени имоти  /УПИ/ I ,II, III, XII и XIII, 

квартал 3 по плана на гр.Малко Търново.   /вх.№ 1081 от 14.08.2019г./ 

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

Отстъпване на право на строеж върху имот частна общинска собственост за 

построяване на гараж /вх.№ 1082 от 14.08.2019г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на 

с.Евренозово и с.Близнак /вх.№1083/14.08.2019г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на 

с.Евренозово, с.Близнак и с.Стоилово /вх.№1086/14.08.2019г./ 

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

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

/вх.№1085/14.08.2019г./ 

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

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

с.Евренозово /вх.№1084/14.08.2019г./ 

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

Кандидатстване на Община Малко Търново по ОП „Околна среда 2014-2020 

г.“, процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управление на отпадъците“ с проект “Демонстрационен 

проект за пилотно събиране и високотехнологично рециклиране на зелени и 

биоразградими битови отпадъци в община Малко 

Търново”./вх.№1095/23.08.2019г./ 

16. Питания и разни 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  464 
             

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 3 и чл. 94, 

ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Приема актуализиран разчета за финансиране на капиталови разходи 

за 2018г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) 

съгласно Приложение 5а. 

Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени съгласно 

Приложение 5в. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  465 
             

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 

г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 

 

1.Да се изготви и внесе предложение до министъра на финансите за 

трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 

2019 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване 

на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа по обекти 

съгласно приложена справка. 
 2.Оправомощава кмета на общината да извършва всички правни и фактически 

действия съгласно горното. 
 

   

Р Е Ш Е Н И Е № 466 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за 

общинския дълг и чл. 49, ал. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново, и 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Малко 

Търново, РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2018г., както следва: 

1.1.  По прихода - 5 377 734 лв. 

1.1.1.  Приходи за държавни дейности - 4 348 540 лв. 

1.1.2.  Приходи за местни дейности - 1 029 194 лв. 

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.  По разхода - 5 228 012 лв. 

1.2.1.  Разходи за държавни дейности -   3 788 752 лв. 

1.2.2.  Разходи за местни дейности всичко -   1 439 260 лв. 

Разпределени по функции, дейности и параграфи - съгласно Приложение № 1 

 



2.  ПРИЕМА отчета за изпълнение на разчет за финансиране на капиталовите 

разходи за 2016 година съгласно Приложение № 2. 

 

3.  ПРИЕМА отчета за разходите по второстепенни разпоредители за 2018 г. 

 

4.  ПРИЕМА годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2018 

година съгласно Приложение № 3 

 

5. ПРИЕМА отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г., съгласно  

чл. 9 от Закона за общинския дълг. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 467 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 Общински съвет Малко Търново разрешава поемането 

на задължение чрез издаване на Запис на заповед от община Малко Търново в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.002-0037-C01 от 25.02.2019 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на административната сграда на УПБЗН, гр. Малко Търново и многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново ". 

2. Упълномощава Кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 417 919,02 лв. /четири стотин и седемнадесет хиляди, 

деветстотин и деветнадесет лв. и 02 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане 

по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ Договор №  

BG161RFOP001-2.002-0037-C01 от 25.02.2019 г. за реализирането на проект  

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на административната сграда на УПБЗН, гр. Малко Търново и многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново " със срок до  25.12.2021 г. 

3. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова 

помощ № BG161RFOP001-2.002-0037-C01 от 25.02.2019 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната 

сграда на УПБЗН, гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията 

на гр. Малко Търново ", сключен между община Малко Търново и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионалното развитие”. 

 

         

Р Е Ш Е Н И Е № 468 

 
1. На основание чл.21, ал.1, т.10 Общински съвет Малко Търново разрешава поемането 

на задължение чрез издаване на Запис на заповед от община Малко Търново в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  



BG161RFOP001-2.002-0038-C01 от 25.02.2019 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на две многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“, гр. Малко 

Търново ". 

2. Упълномощава Кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 324 052,93 лв. /триста двадесет и четири хиляди, петдесет и два 

лв. и 93 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.002-0038-C01 от 

25.02.2019 г. за реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни 

сгради в к-с „Майор Вишняев“, гр. Малко Търново " със срок до  25.12.2021 г. 

3. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова 

помощ № BG161RFOP001-2.002-0038-C01 от 25.02.2019 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни 

жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“, гр. Малко Търново ", сключен между община 

Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция 

„Градско и регионалното развитие”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 469 
 

1. На основание чл.21, ал.1, т.10 Общински съвет Малко Търново разрешава поемането 

на задължение чрез издаване на Запис на заповед от община Малко Търново в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-2.002-0041-C01 от 25.02.2019 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на две многофамилна жилищна сграда в к-с „Майор Вишняев“, на територията на 

гр. Малко Търново, община Малко Търново ". 

2. Упълномощава Кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 183 132,07 лв. /сто осемдесет и три хиляди, сто тридесет и два лв. 

и 07 ст../ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.002-0041-C01 от 

25.02.2019 г. за реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилна жилищна 

сграда в к-с „Майор Вишняев“, на територията на гр. Малко Търново, община 

Малко Търново " със срок до  25.12.2021 г. 

3. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова 

помощ № BG161RFOP001-2.002-0041-C01 от 25.02.2019 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на две многофамилни 



жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“, на територията на гр. Малко Търново, 

община Малко Търново ", сключен между община Малко Търново и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионалното развитие”. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 470 

 
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 134 ал. 1 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 18, т. 9 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

собственик на Община Малко Търново върху общинската част от капитала на 

търговски дружества, Общински съвет - Малко Търново:  

 

1. Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 38 000 /тридесет 

и осем хиляди/ лв. за "ХОСПИС-КАЛИЦА БЕРБЕРОВА" ЕООД – в ликвидация с 

ЕИК 203043247 за покриване на загуби и извършване на плащания задължения на 

дружеството. 

 

2. Оправомощава и възлага на ликвидатора на дружеството да 

предприеме всички правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за 

търговския регистър и Закона за счетоводството, като извърши всички плащания по 

задължения на дружеството с цел безпроблемно приключване на процедурата по 

ликвидация 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 471 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 127, ал. 9 от ЗУТ 

приема доклад за изпълнение на Общия устройствен план на Община Малко Търново 

за периода юли 2018 г. – август 2019 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 472 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  

Общински съвет Малко Търново съгласува проект за ПУП /подробен устройствен план/ 

- ПРЗ /план за регулация и застрояване / за урегулирани поземлени имоти /УПИ/  I, II, 

III, XII и XIII, квартал 3 по плана на гр. Малко Търново и дава съгласие да бъде 

одобрен със заповед на кмета на Община Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 473 
 

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

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

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

идентификатор 46663.501.1275 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, петно № 

2 съгласно схема, чрез  публичен търг при начална цена за петно 169 лева. 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 474 

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

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

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

следва: 
№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

 Землище Евренозово    

  Нива  000290 12,068 

 

 

Землище Близнак   

 

 Нива  000351 78,902 

 Нива  000356 45,396 

 Нива  000541 30,321 

 Нива  058009 5,802 

 Нива  054021 16,000 

 Нива  054016 6,001 

 Нива  054015 5,000 

 Нива  041029 27,036 

 Нива  041022 7,995 

 Нива  041019 5,001 

 Нива  041012 5,065 

 Нива  041011 5,000 

 Нива  041010 7,055 

 Нива  040037 12,001 

 Нива  038008 15,706 

 Нива  039002 8,334 

 Нива  040011 4,925 

 Нива  043009 23,500 

 Нива  043006 21,420 

 Нива  043005 21,768 

 Нива 042013 14,999 

 Нива 042011 23,003 

 Нива 042007 18,373 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 475 

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

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

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

следва: 
№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

 Землище Евренозово    

  Нива  029077 5,830 

4 Нива  000741 6,786 

5 Нива  029005 5,000 

6 Нива  029009 5,000 

7 Нива  029013 5,012 



 Нива  029014 9,000 

 Нива  029065 5,000 

 Нива  029087 5,051 

 Полска култура 011014 2,856 

 Полска култура 011013 2,791 

 Полска култура 011012 3,094 

 Нива  000024 12,609 

 

 

Землище Близнак   

 

 Нива  000263 3,201 

 Нива  048027 4,544 

 Нива  048029 0,944 

 Нива  048017 3,163 

 Нива  048016 1,600 

 Нива  048014 2,416 

 Нива  048005 1,919 

 Нива  048033 3,475 

 Нива  049001 18,374 

 Нива  046015 3,698 

 Нива  046009 2,529 

 Нива  047011 2,708 

 Нива  047023 5,000 

 Нива  027005 39,099 

 Нива  027009 23,958 

 Нива  021005 29,283 

 Нива  050002 7,618 

 Нива  052007 7,265 

 Нива  000262 11,606 

 Нива  000128 140,677 

 Землище Стоилово   

 Временно неизползвана нива 050006 37,179 

 Временно неизползвана нива 050005 22,648 

 Временно неизползвана нива 050003 30,647 

 Временно неизползвана нива 047036 28,804 

 Временно неизползвана нива 047002 39,106 

 Временно неизползвана нива 049006 16,182 

 Временно неизползвана нива 048009 13,164 

 Временно неизползвана нива 048004 8,800 

 Временно неизползвана нива 047005 10,000 

 Временно неизползвана нива 047031 10,564 

 Временно неизползвана нива 047020 10,911 

 Временно неизползвана орна земя 047038 13,525 

 Временно неизползвана орна земя 047026 3,470 

 Временно неизползвана орна земя 048016 4,049 

 Землище Звездец   

 Изоставена орна земя 000375 26,128 

 Изоставена орна земя 000338 17,630 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 476 
 

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

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 



си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

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

следва: 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № Площ дка 

 Землище Звездец   

1 Нива  010291 10,008 

2 Нива  010232 0,246 

3 Нива  010229 1,697 

4 Нива  010176 1,159 

5 Нива  010175 1,649 

6 Нива  010171 1,484 

7 Нива  010170 3,921 

8 Нива  010165 1,035 

9 Нива  010164 4,652 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 477 
 

 

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

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

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

следва: 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № Площ дка 

 Землище Звездец   

1 Нива  010090 2,514 

2 Нива  010089 2,599 

3 Изоставена нива  001878 2,540 

4 Изоставена нива  001762 5,000 

5 Нива   001527 3,672 

6 Изоставена нива  001268 15,806 

7 Изоставена нива  001230 189,400 

8 Изоставена нива  001130 144,410 

9 Изоставена нива  000618 4,739 

10 Изоставена нива 000604 5,930 

 Землище Евренозово   

11 Нива  000257 23,215 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 478 

 
1. Дава съгласието си Община Малко Търново да кандидатства с проектно 

предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 

на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 

2. Дава съгласие необходимите финансови средства за покриване на 

първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат 

възстановени от ОПОС 2014-2020 г., да бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от 



Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 

111 от 27.12.2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.). 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


