
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№7 

 
На 22.04.2016  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета“ - Малко Търново 

се проведе редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

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

Търново, относно: Приемане на Наредба №1 за Обществения ред на 

територията на община Малко Търново /вх.№197 от 14.04.2016г/ 

2. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Oбщина    Малко 

Търново, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета за приходите 

и разходите на Община Малко Търново за 2015 година /вх.№196 от 

14.04.2016г/ 

3. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    Малко 

Търново, относно: Осигуряване на необходими ресурси за приключване на 

проект изпълняван от Община Малко Търново и финансиран със средства 

по други международни програми /вх.№192 от 12.04.2016г/ 

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

Търново, относно: Обявяване на ПУП / подробен устройствен план/ - ПУР / 

план за улична регулация/ за ПИ 19 и УПИ VІІІ-18, квартал 7 по плана на с. 

Заберново  /вх.№193 от 13.04.2016г/ 

5. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    Малко 

Търново, относно: Одобряване схема за разполагане на преместваеми обекти 

/вх.№195 от 13.04.2016г/ 

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

Търново, относно: Безвъзмездно придобиване на имоти №001587, №001585 и 

№001604 в с. Звездец, собственост на министерството на отбраната /вх.№194 

от 13.04.2016г/ 

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

Търново, относно: Поемане на безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България за 2016г /вх.№ 202/19.04.2016г./ 

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

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

Граматиково /вх.№ 200/18.04.2016г./ 

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

Търново, относно: Участие на община Малко Търново като партньор в 

проект „НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН – НЕКА СМЕ ЗАЕДНО“ на СОУ „Васил 

Левски“ гр. Малко Търново кандидат по процедура BG05M20P001-3.002 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 

и/или търсеци или получили международна закрила“ на ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. /вх.№ 205/22.04.2016г./ 

10.  Питания и разни 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 75 

Общински съвет Малко Търново приема НАРЕДБА №1 за обществения ред на 

територията на Община Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 76 

 1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Малко Търново към 

31.12.2015 г. в т.ч. по : 

1.1.Приходите и разходите по бюджетни сметки,функции,дейности и параграфи 

на община Малко Търново към 31.12.2015 г. за 4 302 354 лв. с преходен остатък от 4039 

лв. 

1.2.Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на Община 

Малко Търново ,дейности и параграфи към 31.12.2015 г.  от 4 590 347 лв . без преходен 

остатък. 

2.Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг съгласно чл.9 от 

Закона за Общинския дълг съгласно приложение №3 

Приложения: 

1.Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.  

2.Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2015 

3. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 77 

І.На основание чл.21,ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,във връзка с чл.103,ал.1,чл.104,ал.1,чл.142,ал.1 от Закона за публични 

финанси,  

1.Дава съгласие да бъде поет времемен безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България за осигуряване на оборотни средства за финални плащания на 



допустими и недопустими разходи по проект: „Интегриран проект за социално 

включване на ромите и други уязвими групи“, финансиран по Българо-швейцарската 

програма за подкрепа на социалното включване на роми и други социални групи при 

следните параметри: 

Максимален размер на дълга 216 133 лв. 

Валута –български лева. 

Срок за възстановяване-до възстановяване на средствата по проекта, финансиран 

по „Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и 

други социални групи“. 

Източници на погасяване-възстановени средства по проекта, финансиран по 

Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други 

социални групи и собствени бюджети средства. 

2.Делегира права на кмета на Община Малко Търново да извърши всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка І. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 78 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с решение на 

ОЕСУТ, взето с протокол № 05/23.03.2016 г., Общински съвет Малко Търново дава 

съгласие за одобряване на  ПУП /подробен устройствен план/ - ПУР /план за улична 

регулация/ за ПИ 19 и УПИ VІІІ-18 в квартал 7 по плана на с. Заберново.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 79 

На основание на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 4 ал. 3 от 

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения по реда на чл. 

56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет приема одобрената схема за разполагане на 

преместваеми обекти – павилиони за търговска дейност в имот с идентификатор 

46663.208.1381, в землището на гр. Малко Търново 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 80 

1. На основание чл. 34 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински 

съвет дава съгласието си Община Малко Търново да придобие безвъзмездно, по реда на 

чл. 54 от Закона за държавната собственост, поземлени имоти № 001587, № 001585 и № 

001604, образувани от ПИ № 001582, и съответните сгради, в землището на с. Звездец, 

община Малко Търново, м. „Край село”, собственост на Министерството на отбраната. 



2. Общински съвет Малко Търново упълномощава Кмета на Общината да 

стартира процедурата по искането за безвъзмездно прехвърляне на имота, като запази 

публичния характер и предназначението му.   
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 81 

І.На основание чл.21,ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.3 т.5 от Закона за Общинския дълг, във връзка с чл.103,ал.1 от 

Закона за публичните финанси, 

1.Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от Централния бюджет 

при следните параметри: 

Максимален размер на заема -543 947 лв. 

Валута –български лева. 

Срок на възстановяване –не по късно от края на следващата бюджетна година. 

Източници на погасяване-собсвени бюджетни средства 

2.Делегира права на Кмета на Община Малко Търново да отправи искане за 

отпускане на временен безлихвен заем пред Министерство на финансите, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по точка І. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 82 

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

Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъде включен в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинската собственост УПИ V – за детски дом, в квартал 5 по плана на с. 

Граматиково, с площ 1000 кв. м., заедно с построената в имота двуетажна сграда с 

площ 242 кв.. 

 2. 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 УПИ V – за детски дом, в квартал 5 по плана на с. Граматиково, с площ 

1000 кв. м., заедно с построената в имота двуетажна сграда с площ 242 кв. да бъде 

обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена 47 312 лв. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 83 

1. ОДОБРЯВА участието на Община Малко Търново като партньор в проект 

„НЕ СЪМ РАЗЛИЧЕН – НЕКА СМЕ ЗАЕДНО“ на СОУ „Васил Левски“ гр. Малко 

Търново, кандидат по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 



учениците от етническите малцинства и/или търсеци или получили международна 

закрила“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. 

2. ОДОБРЯВА декларация за сътрудничество между Община Малко Търново, 

СОУ „Васил Левски“ – гр. Малко Търново и „Европейски ромски съюз – ЗАЕДНО“. 

 

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

 


