
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

     П Р О Т О К О Л  

№ 18 

 

На 25.01.2013 година се проведе осемнадесетото   редовно заседание 

на Общински съвет Малко Търново. 

От общо 11 общински съветника, на заседанието присъстваха 8, а 

именно: Веселина Стоянова Градева,  Владимир  Павлинов  Павлов , Донка 

Янкова Русинова, Екатерина Гачева Бораджиева, Здравко Василев 

Василев, Тодор Димитров Браяновски, 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:   прекратяване  на  

съсобственост  в  УПИ  І – 33 и УПИ ІІ 33, кв. 4 по  плана на село  

Стоилово  / вх.  № 7/ 16. 01. 2013  година/ 

2. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   определяне  на   цената и 

продажба на имот  -  частна общинска собственост  /вх.  №  9/ 

16. 01. 2013 година/ 

3. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  прекратяване на  

съсобственост в  УПИ ІV – 360, в кв. 37  по  плана  на село   

Граматиково / вх. № 11/ 16. 01. 2013 година/ 

4. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: издаване  на разрешение  за  

изработване  на  проект  за  подробен  устройствен  план  на 

поземлен  имот 001317, м. „Ковач”   землище село   Звездец  / вх.. 

№ 12 / 16. 01. 2013 година/ 

5. Докладна записка  от  господин  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  „Регионално    развитие” – Главна дирекция 

„Програмиране на регионално  развитие”, във  връзка с  

изпълнението на  проект: „Прочистване, корекция  на река  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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Младежка и укрепване на  левия и бряг в село  Младежко 

финансиран от  Оперативна  програма „Регионално развитие  

2007 – 2013  година / вх.   № 13/ 17. 01. 2013 година/  

6. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  предоставяне  на  

пълномощия с цел участие  в съвместен проект  с партньори от 

Република  Турция по    Програма  за  трансгранично  

сътрудничество  по  ИПП  България  Турция -  3 та сесия  /вх. № 

17 от 18. 01. 2013  година/ 

7. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  приемане на  Културната  

програма на община  Малко Търново за 2013  година  /вх. 10/ 16.01. 

2013 година/ 

8.  Докладна записка от    Господин  Тодор  Браяновски  - 

председател на общински съвет  Малко Търново относно  

заявление на енорийския   свещеник  Серафим / вх. 10/ 16.01. 2013 

година/ 

9. Докладната записка е от инж. Тонка Стоева За Кмет на Община 

Малко Търново, упълномощена съответно със Заповед за 

заместване: относно участие на Народно читалище „Просвета –

град  Малко Търново  по мярка  322 „Обновяване и развитие на  

населените места” приоритетна ос 3 от „Програмата за   

развитие на селските райони – 2007 – 2013 година 

10. Питания  и  разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 180 

 

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

т.2 от Закона за общинската собственост и чл.36 от Закона за 

собствеността Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 

да се извърши прекратяване на съсобствеността, чрез продажба дела 

на общината, между Община Малко Търново и „Фалкон” ЕООД, 

представлявано от Димитър Стоянов Лакев по отношение на УПИ І – 

33,кв.4 по плана на с.Стоилово за 120/425 идеални части от поземления 

имот, при граници, подробно описани в АЧОС №455/14.01.2013г. за 

сумата от 1032,00 лв. и по отношение на УПИ ІІ – 33, кв.4 по плана на 

с. Стоилово за 220/890 идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС №456/14.01.2013г. за сумата от 

1892,00лв 
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Р Е Ш Е Н И Е 

        № 181 

 

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

общинската  собственост   Общински съвет  Малко  Търново  дава  

съгласието си да  бъде  включен  в   годишната  програма  за  

управление  и разпореждане  с  имоти  - общинска  собственост  с 

идентификатор  46663. 501.768  по  кадастралната карта на  град  

Малко  Търново. 

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

чл. 35 ал. 1  и чл. 41ал. 1  от   Закона  за общинската собственост   

Общински съвет  Малко Търново   дава съгласието  си имот с  

идентификатор  46663. 501. 768  по   кадастралната карта  на   град  

Малко  Търново,  с площ 218 кв. м.  да  бъде  обявен    за  продажба  

чрез публично  оповестен  търг, при  начална  цена  2692. 30 лева. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 182 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет  - 

Малко Търново приема изменение и допълнение на свое Решение 

№164 по протокол №15 от 30.11.2012г., както следва: 

 

1.В диспозитива на решението след израза „чрез продажба” да се 

допълни с „на Мария Тодорова Чолакова, Станка Тодорова Димова, 

Мария Георгиева Стоянова, Недялка Костадинова Шаренкова и 

Златина Костадинова Ангелова”. 

2. Текста на решението да се чете: 

 

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 за прекратяване на 

съсобствеността  по отношение на УПИ ІV – 360, кв.37 по плана на с. 

Граматиково, община Малко Търново, чрез продажба на Мария Тодорова 

Чолакова, Станка Тодорова Димова, Мария Георгиева Стоянова, Недялка 

Костадинова Шаренкова и Златина Костадинова Ангелова на общинските 

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

описани в АЧОС №433/15.11.2012г. за сумата от 1104,00 лв. без ДДС. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 № 183 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет Малко Търново разрешава изработване на проект за 

подробен устройствен план/, съгласно   разпоредбите на   Наредба  № 8  

на МРРБ за поземлен имот 001317, м. „Ковач“, землище с. Звездец, с 

обхват целият имот – 21,601 дка, с цел обособяване на урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ отреден „За курортно -рекреационен отдих“, вид 

на ПУП–план за регулация и застрояване /ПРЗ/. 

 

 

    Р Е Ш Е Н  И Е  

     №  184  

 

1.Общински съвет Малко Търново отменя свое решение № 84 от     

30. 03. 2012 година, с което 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 

„Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие” в размер на 313 195, 05 лв. /триста и тринадесет хиляди сто 

деветдесет и пет лева и пет стотинки/ за обезпечаване на 100% от авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 16.03.2012 г. за проект: „Почистване, 

корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. 

Младежко"   

2. Упълномощава кмета на община Малко Търново да подпише 

актуална 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 

„Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие” в размер на 313 195, 05 лв. /триста и тринадесет хиляди сто 

деветдесет и пет лева и пет стотинки/ за обезпечаване на 100% от авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 16.03.2012 г. за проект: „Почистване, 

корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. 

Младежко"  
 3. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор 

за отпускане на финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 

16.03.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 

г., Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 
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„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за 

дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки 

общини” за проект: „Почистване, корекция на река Младежка и 

укрепване на левия и бряг в с. Младежко" сключен между община 

Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството Управляващ орган по Оперативна програма 

„Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие”. 
 

 

    Р Е Ш Е Н  И Е  

№  184 
 

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

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

общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си поземлен имот – публична общинска собственост, с 

идентификатор 46663.501.1008 с площ 6684 кв.м, ведно с построените в 

имота 5 броя сгради с обща застроена площ 1364 кв.м, по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново, да се предостави 

безвъзмездно за управление на СОУ „Васил Левски” – гр. Малко 

Търново. 

2. Упълномощава директора на СОУ „Васил Левски” – гр. Малко 

Търново Георги Диков Георгиев да ръководи всички дейности, 

свързани с оперативното изпълнение и подготовка на проект в 

партньорство с Република Турция по Програма за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България Турция – 3-та сесия, по отношение 

на представения за безвъзмездно управление поземлен имот. 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си в описания в т.1 поземлен имот да бъдат 

извършвани реконструкции, преустройства и ремонти по проект, 

одобрен от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП 

България Турция – 3-та сесия 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 186 

 

   На  основание  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  развитие на  културата,  Общински съвет  Малко  Търново  приема  

културната програма   на  Община  Малко  Търново  за  2013 година 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№187 

 

  Общински съвет  Малко  Търново  потвърждава, че  дейностите  

за  основен ремонт  и  реконструкция  на  храмовете  в  общината  

съответстват  на  приоритетите  от  Плана за  развитие  на  Община  

Малко Търново  2007 – 2013 година, както следва:  храм „Св. 

Богородица” град Малко Търново, храм „Св. Четиридесет Мъченици”  

село Граматиково, Храм „Св. Троица”  село Визица, Храм    „Свети 

Атанасий”  село  Звездец, Храм „Свети Илия” село Бяла вода,  Храм 

„Свети Илия” село  Стоилово, Храм „Свети  Лука” село Заберново, 

Храм   „Свети   Георги”  село  Калово,  Храм  „Свети Тодор”  село  

Младежко, Храм „Пантелеймон”  село  Сливарово. 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№188 
 

На основание чл.21, ал.1 , т.8, т.23 и чл.21,ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.1 и чл.37, ал.6, 

т.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 и чл.44, ал.1 от 

Наредбата за общинската собственост, Общински съвет – Малко 

Търново: 

 

1. Потвърждава, че Народно читалище „Просвета – 1914” гр. Малко 

Търново, община Малко Търново е център за предоставяне на 

културни услуги от местно културно значение. 

 

2. Подкрепя кандидатстването на НЧ „Просвета – 1914” гр. Малко 

Търново, община Малко Търново, област Бургас пред Държавен фонд 

„Земеделие” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места” Приоритетна ос 3 от „Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г.” 

3. Удостоверява, че реализирането на проекта „По-качествени 

културни услуги в община Малко Търново чрез реконструкция и 

модернизация на читалище „Просвета – 1914” гр. Малко Търново, 

община Малко Търново, област Бургас е в съответствие с основните 

приоритети , заложени в общинския план за развитие на Община 

Малко Търново за периода 2007-2013 година. 

4. Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост общински имот, представляващ УПИ – ІІІ, в кв.68 по 

регулационния план на гр. Малко Търново, община Малко Търново с 

площ 1230 м2, ведно с построената в него сграда /читалище/ със 
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застроена площ 1150 м2, построена през 1965 година, с идентификатор 

46663.501.789 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, и възлага 

на кмета на общината да организира съставянето на нов АОС. 

5. Възлага на кмета на община Малко Търново да се разпореди в 

съответствие с нормативните актове да се учреди безвъзмездно право 

на строеж за срок от 7 години в полза на Народно читалище „Просвета 

– 1914” в УПИ – ІІІ, в кв.68 по регулационния план на гр. Малко 

Търново, община Малко Търново с площ 1230 м2, ведно с построената 

в него сграда /читалище/ със застроена площ 1150 м2, построена през 

1965 година, с идентификатор 46663.501.789 по кадастралната карта на 

гр. Малко Търново и възлага на главния архитект на община Малко 

Търново да подготви необходимите документи и съответно 

разрешение за строеж. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№189 
 

І. Общински Съвет Малко Търново отменя свое Решение               

№ 124/29.06.2012 г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8,12 и 23 Общински съвет Малко Търново: 

  11..  ДДекларира, че дейностите заложени в проектно предложение 

«Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари» 

отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината. 

                    22..  ДДава съгласие  Община Малко Търново да кандидатства с 

проектно предложение: “Прилагане на ефективни мерки за борба с 

горските пожари ”, по Програмата за развитие на селските райони, 

мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности”  

33..  ДДава правомощия на Кмета на община Малко Търново да 

подготви и представи необходимите документи пред Държавен фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО : __________________ 

  

 / ТОДОР БРАЯНОВСКИ /  

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ :  _______________ 

  / М. АПОСТОЛОВА/ 


