
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 5 

 

На 12.02.2020 година в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

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

относно: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА 

2020 ГОДИНА . /вх.№ 103 от 28.01.2020г./ 

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

относно: Искане за отпускане на заем от Централния бюджет. /вх.№ 104 от 

28.01.2020г./ 

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

относно: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Малко Търново. /вх.№ 109 от 29.01.2020г./ 

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

относно: Културна програма на община Малко Търново за 2020 година. /вх.№ 

108 от 29.01.2020г./ 

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

относно: Отмяна на Решение №22 от 27.12.2007г, прието с Протокол № 4. /вх.№ 

106 от 29.01.2020г./ 

6. Доклад от господин Дичо Войков – Председател на Общински съвет - Община 

Малко Търново, относно: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА 

УПРАВИТЕЛЯ НА „СТРАНДЖА СТРОЙ“ ЕООД. /вх.№ 80 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно предложение по 

програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021. /вх.№ 105 от 28.01.2020г./ 

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

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново по Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 2, Процедура № BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа  за закриване, предмет на процедура по нарушение на 

правото на ЕС по дело С-145/14“ с проект „Закриване и рекултивация на 

Общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ в землището 

на с. Звездец. /вх.№ 84 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново по Оперативна програма 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



„Околна среда 2014-2020“, Приоритетна ос 2, Процедура № BG16M1OP002-2.010 

„Рекултивация на депа  за закриване, предмет на процедура по нарушение на 

правото на ЕС по дело С-145/14“ с проект „Закриване и рекултивация на 

Общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Вълково мъклище“ в 

землището на с. Граматиково. /вх.№ 85 от 23.01.2020г./ 

10. Докладна  записка  от  господин 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“ 2014-2020 г. – 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“ на гр. 

Малко Търново, община Малко Търново“, № BG16RFOP001-2.002-0041-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /вх.№ 86 

от 23.01.2020г./ 

11. Докладна  записка  от  господин 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“ 2014-2020 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, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /вх.№ 87 от 23.01.2020г./ 

12. Докладна  записка  от  господин 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“ 2014-2020 г. – 

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“ 2014-2020 г. /вх.№ 88 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Представителство на Община Малко Търново в заседание на 

извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД – гр. 

Бургас. /вх.№83 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Определяне на представител за участие в общото събрание на 

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

и канализация“ ЕАД гр. Бургас. /вх.№107 от 29.01.2020г./ 

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

относно: Обявяване на проект за изменение на подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ Х, квартал 2 по плана на 

гр. Малко Търново. /вх.№ 91 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за 

регулация и застрояване / за урегулиран поземлен имот /УПИ/  I-за 



индивидуално, комплексно, жилищно строителство, квартал 50 по плана на с. 

Граматиково. /вх.№ 90 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост. 

/вх.№ 93 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020г.. /вх.№ 89 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Определяне на основните наемни цени за отдаване под наем на 

общинските недвижими имоти. /вх.№ 92 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на гр. 

Малко Търново. /вх.№ 94 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. 

Малко Търново. /вх.№ 95 от 23.01.2020г./ 

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

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

Звездец. /вх.№ 96 от 23.01.2020г./ 

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

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

Визица. /вх.№ 98 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. 

Младежко за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 97 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Младежко. 

/вх.№ 99 от 23.01.2020г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – общ., УПИ IV – 265, УПИ 

V – 265 и УПИ VI – 266 в кв. 2 по плана на с. Бяла вода. /вх.№ 100 от 

23.01.2020г./ 

27. Докладна  записка  от  госпожа Дора Петкова – Председател на Постоянната 

комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - Малко 

Търново, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. /вх.№ 110 от 

03.02.2020г./ 

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

относно: Кандидатстване с проектно предложение за консервацията и 

реставрацията на етнографски музей – Попикономова къща в гр. Малко 

Търново пред  Министерство на културата  /вх.№118 от 12.02.2020г./ 

29. Питания  и разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 33 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

приетият и публикуван в ДВ бр. 100 на 20.12.2019г. Републикански Бюджет за 2020; 

ПМС  № 381/30.12.2019г. за  изпълнение  на  ЗДБРБ  за  2020г. и указания на 



Министерство на финансите, както 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 на община, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – МАЛКО ТЪРНОВО:   
 

1. ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА 2020 ГОДИНА, 

както следва: 

 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 5 117 825 лв., съгласно Приложение № 1 , 

в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 068 625 лв.,  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 197 200 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 388 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 774 600  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 034 100  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 339 500 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 132 100 лв. 

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 562 

500 лв. 

1.1.3. Общо операции с финансови активи и пасиви /получени и погасени заеми, 

преходен остатък,  резултативно/  - 148 000 лв. 

 

1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 30 000 

лв., съгласно  Приложение № 2 

 

1.3. Преходен остатък за делегирани държавни дейности от 2019 година в 

размер на  54 009 лв., съгласно Приложение № 3. 

 

1.4. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 5 117 825 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4  

 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 068 625 лв., в т.ч. резерв за 

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

 

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 049 200  лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 0 лв. 

 

 1.5. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на 

общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо 

 

2. ПРИЕМА КАПИТАЛОВА  ПРОГРАМА ЗА 2020г. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на 298 960 лв., съгласно 

Приложение № 5  
 

3. УТВЪРЖДАВА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2020г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение № 4а 

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. 1 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 – 96 960 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. Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“ – гр. Малко Търново от 

държавна субсидия и за сметка на местни данъци и такси и други собствени приходи в 

размер на 174 425 лв. 

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.2. 

 

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  5 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 2 000 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 

№ 6а и Приложение № 6б 
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 № 7 

 

8. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ, 

съгласно Приложение № 8 

 

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, КАКТО СЛЕДВА: 

10.1. Общински дълг към 01.01.2020 г. за 2020 в т.ч. временни безлихвени заеми и по 

предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно управление" в размер на 

1 710 611 лв. 

10.2. Максимален размер на годишните плащания по общински дългове към края на 

2020 година в размер на 620 000 лв. 

 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 1 400 000 

лв., като номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции 

не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна 

субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината. 



 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат поети през 2020 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 три години. 

 

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ 2020 

ГОДИНА, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година в размер на 107 

334 лв. съгласно План - График  Приложение № 9 

 

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на 108 000 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 

увеличаване 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 съответствие 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 2020 година. 

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

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. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  34 

 

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 10 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на Община Малко Търново за поемане на дълг в 

размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева, чрез отпускане на безлихвени заеми за 

сметка на централния бюджет със срок за възстановяване - края на следващата 

бюджетна година за временни касов разрив по бюджета на Община Малко Търново 

 

2. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Малко Търново да бъде отправено от 

мотивирано предложение /искане/ до Министърът на финансите за отпускане на 

безлихвени заеми по т.1 за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване - 

края на следващата бюджетна година за временни касов разрив по бюджета на Община 

Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  35 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Малко Търново: 

 

ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  36 

  

 На основаниe 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 2020 г. 
 



 

Р Е Ш Е Н И Е №  37 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. ОТМЯНА на Решение № 22 от 27.12.2007г. прието с Протокол № 4 на 

Общински съвет – Малко Търново (Мандат 2007-2011) 

 

2. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Малко Търново изпълнението на настоящето 

решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  38 

 

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

местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

I. Да се проведе публично обсъждане с обществеността на община Малко 

Търново, относно приемане на декларация за осъждане на геноцида над арменската 

общност в Република Турция  

II. Възлагаме на Кмета на Общината – господин Илиян Янчев да проведе 

процедурата и да предостави резултатите от нея. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  39 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 1 т. 5 от 

Търговския закон, Общински съвет - Малко Търново:  

 

1. Определя ново месечно основно (брутно) възнаграждение на Управителя на 

„СТРАНДЖА СТРОЙ“ ЕООД - Димитър Димов Ковачев с ЕГН: ********** в размер 

на 900 (деветстотин) лева, като същият ще бъде осигурен за всички осигурителни 

случаи съгласно Кодекса за социалното осигуряване 

2. Упълномощава кмета на общината да подпише анекс към договора за възлагане 

на управлението съгласно чл. 141 ал. 7 от Търговския закон 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  40 

 

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

съвет - Малко Търново: 

 

 I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Малко Търново да разработи и кандидатства с  

проектно предложение по Покана за набиране на проектни предложения № 

BGENERGY-2.001 - Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ от 

ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, 

ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА 

ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

 



 II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите 

на Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 

 III. ДАВА съгласие на община Малко Търново за общинско сътрудничество с 

един или няколко партньори частно или публично юридическо лице, както търговско, 

така и нетърговско, или неправителственa организация, регистрирано като юридическо 

лице в страните-донори, отговарящи на критериите за допустимост, както следва, но не 

само: 

- MP-Energi – Норвегия 

- Norsk Energi – Норвегия 

- International development Norway – Норвегия 

 

IV. ДАВА правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред програмния оператор на ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-

2021г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  41 

 

Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Община Малко Търново да 

кандидатства  кандидатства  по Оперативна програма „Околната среда 2014-2020“, 

Приоритетна ос 2, Процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за 

закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ с 

проект   “Закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци в 

местност „Райков чукар“ в землището на с. Звездец”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  42 

Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Община Малко Търново да 

кандидатства  по Оперативна програма „Околната среда 2014-2020“, Приоритетна ос 2, 

Процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ с проект   “Закриване и 

рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Вълково 

мъклище“ в землището на с. Граматиково”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  43 

 

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 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 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 многофамилна 

жилищна сграда 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 №  44 

 

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 №  45 

 

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 №  46 

 

 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: 

 

I. УПЪЛНОМОЩАВА ИЛИЯН ЯНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО да представлява Общината в провеждане на извънредното 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 Съвета на директорите – проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 

директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Бойко 

Георгиев Миразчийски, Росица Антонова Иванова и Валентин Стойчев Стоев и избор 

на нов тричленен съвет на директорите в състав: Бойко Георгиев Миразчийски, Росица 

Антонова Иванова и Цветан Борисов Велинов. 

2. Одобряване мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите. 

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 



няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 

работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба № 9 от 2000 г за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, 

като членовете на Съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат 

да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на 

императивните разпоредби на нормативен акт.  

 

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

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, за представител на Общината в заседание на 

извънредното 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 №  47 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с постъпила покана с вх. № 

06-00-17/28.01.2020 г на Областния управител на област Бургас, реши: 

 

I. УПЪЛНОМОЩАВА ИЛИЯН ЯНЧЕВ – Кмет на Община Малко Търново, 

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

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

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

 

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

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

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

дейността на асоциацията за 2019г - „ЗА“; 

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

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за 

изпълнението на бюджета на асоциацията за 2019 г- „ЗА“;; 

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

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

Бургас приема Годишния финансов отчет /ГФО/ на асоциацията за 2019 г, съгласно чл. 

38, ал.1, т. 3 от Закона за счетоводството- „ЗА“;; 

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

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

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

2020 г; 

По т. 5 от дневния ред: На основание чл. 198б, т. 1 от Закона за водите 

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

канализация“ ЕАД, гр. Бургас да отправи предложение към Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, проект „Интегриран воден проект за 

област Бургас“ да бъде определен като обект с национално значение и национален 

обект- „ЗА“;. 



 

Други решения: На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния 

кодекс допуска предварително изпълнение, предвид датата на насроченото заседание 

28.02.2020г. и с оглед осигуряване на представител на общината на общото събрание на 

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

канализация“ ЕАД, град Бургас 

 

II. ОПРЕДЕЛЯ ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА – заместник – кмет на Община Малко 

Търново за представител на община Малко Търново в общото събрание на 

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

канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Малко Търново 

да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените 

решения. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  48 

 

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 изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ Х, квартал 2 

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 №  49 

 

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 урегулиран поземлен имот /УПИ/  I-за 

индивидуално, комплексно, жилищно строителство, квартал 50 по плана на с. 

Граматиково и дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на Община Малко 

Търново. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  50 

 

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

собственост Общински съвет – Малко Търново приема: 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА  2019 г. – 2023 г.  

 

/неразделна част от настоящия протокол/ 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  51 

 

 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 01.01.2020 г.  -  

31.12.2020 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                                    -        170 000 лв. 

 предоставени вещни права                       -        - 

 продажби                                                  -       50 000 лв. 

всичко:                                                                                  220 000 лв. 

 

2. Необходими разходи за: 

 придобиване на имоти                              -                 -  

 отдадени под наем                                    -          2 000 лв. 

 предоставени вещни права                       -          

 продажби                                                   -         4 000 лв. 

всичко:                                                                                     6 000 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 № 7 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

2. Общ. пазар павилион № 8 гр. М. Търново 16,0 кв. м 

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

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

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

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

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

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

9 Два броя сгради  гр. М. Търново 530 кв. м 

10. 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. Планосним. № 304, кв. 25 с. Звездец 10000 кв. м 

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

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

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

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

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

10 Идент. № 46663.501.1379 гр. М. Търново 596 кв. м 

11 Идент. № 46663.501.1380 гр. М. Търново 496 кв. м 

12 Идент. № 46663.501.1383 гр. М. Търново 517 кв. м 

13 Идент. № 46663.501.1385 гр. М. Търново 550 кв. м 

14 Идент. № 46663.501.1387 гр. М. Търново 450 кв. м 

15 Идент. № 46663.501.1388 гр. М. Търново 473 кв. м 

16 Идент. № 46663.501.1389 гр. М. Търново 452 кв. м 

17 УПИ VІІ-15, кв. 2 с. Евренозово 695 кв. м 

18. УПИ Х, кв. 9 с. Младежко 730 кв. м 

19. УПИ ХІ, кв. 9 с. Младежко 605 кв. м 

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

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

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

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

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

 

 

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

определяне на имотите 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 
 

   Настоящата програма е разработена от общинската администрация и е приета от 

Общински съвет Малко Търново с Решение № 51, съгласно Протокол №  5 от 

12.02.2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  52 

 

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

общинската собственост Общински съвет Малко Търново определя следните начални 

месечни наемни цени за отдаваните под наем общински недвижими имоти: 

 1. Основна месечна наемна цена на 1 кв.м полезна жилищна площ – 0,70 

лв./кв. м, която се коригира с конкретните показатели, съгласно приложение къч чл. 33, 

чл. 34, ал.2 и чл. 35, ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост. 

 2. Наемна цена на помещения за производствени нужди                             – 

0,70 лв./кв. м. 

 3. Наемна цена на помещения за търговски нужди: 

- в гр. Малко Търново                                                                                        - 2,50 лв./кв. м 

- в с. Звездец и в с. Граматиково                                                                      - 2,00 лв./кв. м   

- във всички останали села                                                                               - 1,50 лв./кв. м 

 4.  Наемна цена на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ                 - 3,00 лв./кв. м 

 5. Наемна цена на разполагане на гаражни клетки                    -  1,20 лв./кв. м 

 6. Наемна цена за разполагане на автомати за кафе              -  10,00 лв./бр. 

 7. Наемна цена за ползване на общински терени в регулация: 

- в гр. Малко Търново                                                                               -  0,30 лв./кв. м 

- във всички останали села                                                                       -  0,20 лв./кв. м 

 8.   Наемна цена за ползване на общински терени извън регулация: 

- в гр. Малко Търново                                                                               -  0,10 лв./кв. м 

- във всички останали села                                                                       -  0,05 лв./кв. м 

                                                              

        ІІ. Всички наемни цени в т. І да се считат като начални тръжни или конкурсни при 

отдаване под наем на общински недвижими имоти и помещения. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  53 

 

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

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

си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена, 20 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.10.111, в землището на гр. Малко Търново, отреден като друг вид 

нива с площ 1,295 дка. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  54 

 

            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 в 

землището на гр. Малко Търново както следва: 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № Площ кв. м 

1 Изоставена орна земя 46663.11.32 22610 

2 Изоставена орна земя 46663.13.98 51591 

3 Изоставена орна земя 46663.13.344 33701 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  55 

 

            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 в 

землището на с. Звездец както следва: 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № Площ дка 

1 изоставена орна земя  30483.202.31 8,621 

2 изоставена орна земя  30483.208.14 6,931 

3 изоставена орна земя  30483.208.163 21,605 

4 изоставена орна земя  30483.216.5 114,121 

5 изоставена орна земя  30483.216.314 8,425 

6 изоставена орна земя  30483.216.321 10,479 

7 изоставена орна земя  30483.216.409 11,143 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  56 

 

 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 ниви, за срок от 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Визица както следва: 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № Площ кв. м 

1.   Нива 11051.28.22 71591 

2. Др. вид дървопроизводителна гора 11051.48.47 3847 

3. Нива  11051.12.3 8503 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  57 

 

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

Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 20.00 лв/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 48667.85.63 в землището на с. Младежко, с площ 1240 кв. м, отреден 

като лозе, в м. „Секан камък“. 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е №  58 

 

 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 ХI, кв. 9 

по плана на с. Младежко, с площ 605 кв. м., при начална цена 13245.00 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  59 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1, т. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността, Общински съвет 

– Малко Търново дава съгласието си да се извърши прекратяване на съсобствеността, 

чрез продажба дела на общината, между Община Малко Търново от една страна и 

„Светлина 2008“ ЕООД с ЕИК 200298520, представлявано от Зорница Петрова 

Петрова, от друга страна, по отношение на: 

- УПИ III – общ, кв.  

2 по плана на с. Бяла вода, за 265/700 кв. м. идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС № 675/16.01.2020 г. за сумата от 4159,00 лв. 

- УПИ IV – 265, кв. 2 по плана на с. Бяла вода, за 140/840 кв. м. идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 676/16.01.2020 г., за 

сумата от 2197.00 лв.  

- УПИ V – 265, кв. 2 по плана на с. Бяла вода, за 50/348 кв. м. идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 677/16.01.2020 г., за 

сумата от 785.00 лв.  

- УПИ VI – 266, кв. 2 по плана на с. Бяла вода, за 37/952 кв. м. идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 678/16.01.2020 г., за 

сумата от 581.00 лв.  

 

Р Е Ш Е Н И Е №  60 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Малко Търново 

одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на 

лицето ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ЕГН **********. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  61 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 

от Закона за общинската собственост чл. 10 ал. 1 от Наредбата за общинската 

собственост Общински съвет - Малко Търново: 

 

 ДАВА съгласието си поземлен имот – публична общинска собственост, с I.

идентификатор 46663.501.590 с площ 483 кв. м, ведно с построената в имота сграда с 

идентификатор № 46663.501.590.1 със застроена площ 76 кв. м, по кадастралната карта 

на гр. Малко  Търново, да се предостави безвъзмездно за управление на Исторически 

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

 

 ДАВА СЪГЛАСИЕ Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол” – гр. II. 

Малко Търново да разработи и кандидатства с проектно предложение за 

КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – 



ПОПИКОНОМОВА КЪЩА в гр. Малко Търново съгласно правилата на 

Министерство на културата за избор на обекти  и определяне на дейности за 

предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и 

реставрацията на недвижимите културни ценности  

 

 III. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите 

на Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 

IV. ДАВА правомощия на Директора на Исторически музей „Проф. д-р 

Александър Фол” – гр. Малко Търново да подготви и представи необходимите 

документи пред Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ на 

Министерство на културата 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


