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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 
 

На 30. 11. 2012 година се проведе четиринадесетото  редовно 

заседание на Общински съвет Малко Търново. 

От общо 11 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, а 

именно: Веселина Стоянова Градева, Красимир Григоров Дяков, Донка 

Янкова Русинова, Екатерина Гачева Бораджиева, Здравко Василев 

Василев, Тодор Димитров Браяновски, Владимир Павлинов Павлов, 

Стефан Тодоров Златаров, Стоян Георгиев Караджов, Янаки Георгиев 

Градев и Иван Желязков Иванов. 

 

 

     

Д  Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

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

Малко Търново, относно: Извършване на вътрешни компенсирани 

промени в приходната и разходната част на бюджета за 2012 г. 

и промяна на инвестиционната програма  /вх. № 

268/20.11.2012година/ 

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

Малко Търново, относно: Учредяване на Еднолично дружество с 

ограничена отговорност  с фирма/наименование ВЕЛЕКА ЕООД  

/ вх. № 267/20.11.2012година/    

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

Малко Търново, относно: Одобряване на ПУП /ПРЗ/ за 

обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот за 

туристическа атракция и озеленяване  / вх. № 270/20.11. 

2012година/ 

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в     

УПИ ІV–360, кв.37 по плана на с. Граматиково /вх. № 271/20.11. 

2012година/ 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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5. Докладна записка от господин Илиян Янчев - кмет на община 

Малко Търново, относно: Промяна начина на трайно ползване на 

мери и пасища – общинска собственост/ вх.№273/ 

20.11.2012година/ 

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

Малко Търново, относно: Определяне на цените и продажба на 

имот – частна общинска собственост /вх.№ 276/ 20.11.2012 

година/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Близнак /вх.№ 272 / 20.11.2012 

година/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с. Стоилово /вх.№ 274/ 

20.11.2012 година/ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на с.Звездец /вх.№ 275 / 20.11.2012 

година/ 

10.  Докладна   записка от   госпожа   Тонка  Стоева -  зам. кмет на 

общината относно: Издаване на Запис на заповед от община 

Малко Търново в полза на ДФ “Земеделие”- Разплащателна 

агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор  №  

02/313/00198 от 19.11.2012 г  по мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности”, Ос 3 “Качество на живот и 

разнообразяване на възможностите за заетост”   от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-

2013 г. за проект: „Обновяване на посетителски център в м. 

Петрова нива, община малко Търново”   сключен между община 

Малко Търново и ДФ “Земеделие”- Разплащателна агенция   -       

/ вх. № 279/  от 22.11. 2012 година/  

11.  Питания и разни. 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 162 

 

1.Утвърждава промени в приходната част съгласно приложение №1,както 

следва: 

-увеличава §37-01 «Внесен ДДС» с /-67000/  лв. ;§ „Внесен данък върху 

приходите от стопанска дейност” с /-20000/ лв. 

-намалява §24-01 „Вноски от приходи на държавни /общински/ 

предприятия и институции” с 67 000 лв.; §27-10 „Приходи от такса 

технически услуги” с 20 000 лв.; 

2.Променя разходната част на бюджет 2012 г.-общинска отговорност  

съгласно приложение №2 и 3 , както следва: 

2.1.Увеличава: 

-СБДПЛ Малко Търново,дейност 412 „Многопрофилни болници за 

активно лечение” ,§43-02 Субсидии за осъществяване на болнична помощ” 

с 45 000 лв. 

-Футболен клуб „Странджа” гр.Малко Търново,Дейност 714 „Спортни бази 

за спорт за всички”,43-09 „Други субсидии за плащания” с 7 500 лв. 

-Читалище „Просвета” Малко Търново, дейност 738”Читалища” ,§4500 ” 

Субсидии за организации с нестопанска цел” с 8700 лв. 

-Читалище „ Просвета” с.Граматиково, дейност 738”Читалища” ,§4500 ” 

Субсидии за организации с нестопанска цел” с 3400 лв. 

 

2.2 Намалява : 

-Капиталовата програма , дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане 

на уличната мрежа”,§51-00 „Основен ремонт на ДМА” с 57 988 лв. 

-дейност 714” Спортни бази за спорт за всички”,§0100 „Заплати и 

възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения” с 2500 лв. 

-Капиталовата програма ,дейност 714” Спортни бази за спорт за 

всички”,§5100 „Основен ремонт на ДМА” с 5000 лв. 

3.Утвърждава промени в  капиталовата програма на Община Малко 

Търново, както следва: 

-добавят се нови обекти-закупуване на компютри на стойност 1690 лв. за 

нуждите на общинска администрация с оглед ефикасно и ефективно 

използване на финансовия ресурс за 2012 г. с източник на финансиране  

целева субсидия за капиталови разходи. 

-добавя се нов обект «Придобиване на стопански инвентар» за дейност 865 

«Други дейности по туризма» на стойност 888 лв. с източник на 

финансиране на собствени бюджетни средства. 

- намаляване на годишната задача «Придобиване на 2 бр.моторни триони» 

в размер на 1690 лв. с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи. 
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Приложение 1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРИХОДНАТА  

ЧАСТ НА БЮДЖЕТА-ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ 

 

№ по ред НАИМЕНОВАНИЕ Увеличение Намаление 

§ Стойност § Стойност 

1. вноски от приходи 

на държавни 

(общински) 

предприятия и 

институции 

 

  24-01 67000 

2. Приходи от такси за 

технически услуги 

  27-10 20000 

3. внесен ДДС (-) 

 

37-01 -67000   

4. внесен данък върху 

приходите от 

стопанска дейност 

на бюджетните 

предприятия (-) 

 

37-02 -20000   

 

 

Приложение 2 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

ПО ФУНКЦИИ,ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ 

 

№ по 

ред 

Функция,дейност Наименование Увеличение Намаление 

§ стойност § стойност 

1 4/412 СБДПЛ Малко 

Търново 

4302 45000   

2 7/714 ФК 

«Странджа» 

4309 7500   

3 7/714    0100 2500 

3 7/714 Капиталова 

програма 

  5100 5000 

4 6/606 Капиталова 

програма 

  5100 45888 

6 8/865 Други 

дейността по 

туризма 

5205 888   

 Всичко   53388  53388 
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Приложение 3 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 

ПО ФУНКЦИИ,ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ-ДОФИНАНСИРАНЕ 

№ по 

ред 

Функция,дейност Наименование Увеличение Намаление 

§ стойност § стойност 

1 7/738 Читалище 

Просвета 

Малко 

Търново 

4500 8700   

 7/738 Читалище 

Просвета 

с.Граматиково 

4500 3400   

 6/606 Капиталова 

програма 

  5100 12100 

 Всичко   12100  12100 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 163 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ и във връзка с чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ Общински съвет Малко 

Търново приема без възражения изготвеното ЧИ на ПУП /ПРЗ/ за 

обособяване на  самостоятелен урегулиран поземлен имот ІІ – за 

туристическа атракция и озеленяване в кв. 17 по плана на с. Младежко и 

дава съгласието си за издаване на заповед от кмета на общината за 

одобряване на промяната. 

 

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 164 
 

                   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 за 

прекратяване на съсобствеността по отношение на УПИ ІV - 360, кв. 37 по 

плана на с. Граматиково, община Малко Търново, чрез продажба на 

общинските 120/545 идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 433/15.11.2012 г. за сумата от 1104,00 лв., 

без ДДС. 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 165 

         

  

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 І, кв. 15 по плана 

на с. Визица 

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 І, кв. 15 по плана на с. Визица да 

бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена 

8 502 лева. 

 

   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 166 

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45и от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските имоти Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 

да бъде променен начина на трайно ползване на имот № 000134 – с площ 

67,242 дка, имот № 000135 – с площ 139.212 дка и имот № 000174 – с площ 

56,460 дка в землището на с. Близнак, от пасище, мера на нива.  

    ІІ. 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, след смяна на начина на трайно ползване, да 

бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална 

годишна наемна цена 2,50 лв/дка, за срок до 10 години, следните общински 

земеделски имоти в землището на с. Близнак: имот № 000134 – с площ 

67,242 дка, имот № 000135 – с площ 139.212 дка и имот № 000174 – с площ 

56,460 дка. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 167 

 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 4.50 лв/дка, за срок от 

10 години, общински земеделски имот № 032020 в землището на с. 

Стоилово, с площ 11.912 дка. 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 168 

 

             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 4.50 лв/дка, за срок от 

10 години, общински земеделски имот № 001638 в землището на с. 

Звездец, с площ 32.604 дка. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

№ 169 
 

 1. Общински съвет Малко  Търново упълномощава кмета на община 

Малко Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ “Земеделие”- Разплащателна 

агенция в размер на 141 216,90 лв. /сто четиридесет и една хиляди двеста и 

шестнадесет лева и деветдесет стотинки / за обезпечаване на 110% от 

авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 

02/313/00198 от 19.11.2012 г. по мярка 313“ Насърчаване на 

туристическите дейности”,  от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013 г. за Проект: „Обновяване на посетителски център в 

м. Петрова нива, община Малко Търново”, сключен между Община Малко 

Търново и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.  

2. Общински съвет Малко  Търново възлага на кмета на община 

Малко Търново да подготви необходимите документи за получаване на 

авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 

02/313/00198 от 19.11.2012 г. по мярка 313“ Насърчаване на 

туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2007-2013 г. за Проект: „Обновяване на посетителски център в 

м. Петрова нива, община Малко Търново”, сключен между Община Малко 

Търново и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 Поради изчерпване на дневния ред  председателят на  общински 

съвет   Малко Търново закри  заседанието. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:   ___________ 

  /  ТОДОР  БРАЯНОВСКИ/ 

 

 ПРОТОКОЛИСТ: ______________ 

  / МАРИЯНА  АПОСТОЛОВА/ 


