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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 20 
 

На 01. 03. 2013 година в залата  на Читалище Просвета   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 

община   Малко  Търново относно:  Приемането на  отчета за 

изпълнението на   бюджет 2012 година /  вх. № 41/ 15. 02. 2013  

година/ 

2. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: Приемане на  годишен отчет  

за състоянието на  общинския дълг   за  2012  година  / вх.  № 42/ 

15. 02. 2013  година/ 

3. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  определяне  размера на  

дивидента и  начина  на  разпределение на  печалбата  за 2012  

година на  търговските дружества   със  сто процента   участие  

на  Община Малко Търново   в капитала / вх.  № 43/ 15.02. 2013  

година/ 

4.  Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: проект за  бюджет  2013 на 

община  Малко  Търново / вх. 39/ 15. 02. 2013  година/  

5. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: приемане на  годишен доклад 

и отчет за изпълнение на  План за действие за  2012 година по  

реализиране на  Общинската стратегия  за  развитие на 

социалните услуги в Община  Малко Търново  за периода 2011 – 

2015 година. Приемане на  актуализация на общинската 

стратегия -  актуализиран  оперативен план с временен график  по  

изпълнение на  Стратегията.  / вх. № 48/ 20. 02. 2013 година/  

6.     Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   Допълнение на  Наредба за  

условията и реда  за  упражняване  правата  на собственик  от  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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Община  Малко Търново  върху  общинската  част на капитала  на 

търговските  дружества  / вх.  № 35  от 14. 02. 2013 година/ 

7.   Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: предложение за  закупуване 

на  частен имот / вх. № 34 / 14. 02. 2013  година /  

8.  Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: приемане на   годишна 

програма за  управление и  разпореждане с имоти – общинска  

собственост / вх.  № 45/ от 20.02. 2013 година/   

9. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: определяне на  наемните цени  

при  отдаване под наем на общински земеделски имоти /вх. № 

46/20.02. 2013 година/ 

10. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: определяне на 

предназначението на общинските  жилища  / вх. № 47/ 20. 02. 

2013 година/ 

11. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване  под наем на  

общински  земеделски имот  в   землището на село Граматиково / 

вх. № 53/ 21. 02. 2013 година / 

12. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: учредяване на безвъзмездно 

право на строеж  на  църковен  храм в село  Евренозово / вх. № 52/ 

21. 02. 2013 година/ 

13. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: продажба на имот  частна  

общинска собственост в  град Малко Търново / вх. № 51/ 21. 02. 

2013 година/ 

14. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  определяне на  цената и 

продажба на имот – частна общинска собственост –/ вх. № 50/ 

21. 02. 2013 година/ 

15. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  отдаване под  наем  на  

общински   земеделски имоти в  землището на село  Стоилово и 

село  Звездец / вх. № 56/ 22. 02. 2013 година/  

16. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под  наем  на  

общински   земеделски имоти в  землището на село    Граматиково 

и село  Заберново / вх. №63/ 22. 02. 2013 година/ 

17. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  отдаване под  наем  на  
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общински   земеделски имоти  в   землището  на  село  Бяла    вода 

и село  Калово   / вх. 61 / 22. 02. 2013 година/  

18. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  отдаване под  наем  на  

общински   земеделски имоти  в   землището  на  село   Сливарово    

/ вх. 59 / 22. 02. 2013 година/  

19. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  отдаване под  наем  на  

общински   земеделски имоти  в   землището  на  село  Бяла    вода / 

вх. 60 / 22. 02. 2013 година/  

20. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  отдаване под  наем  на  

общински   земеделски имоти  в   землището  на  село    Визица и  

село   Заберново  / вх. 58 / 22. 02. 2013 година/  

21. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  отдаване под  наем  на  

общински   земеделски имоти  в   землището  на  село    Визица / вх. 

65 / 22. 02. 2013 година/  

22. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  отдаване под  наем  на  

общински   земеделски имоти  в   землището  на  село     

Граматиково/ вх. 64 / 22. 02. 2013 година/  

23. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:    определяне  на  цената и 

продажба на имот -  частна общинска  собственост/ вх. 57 / 22. 

02. 2013 година/  

24. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  промяна начина на трайно 

ползване  на  мери и  пасища – общинска  собственост / вх. 62 / 22. 

02. 2013 година/  

25. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   участие на община  Малко 

Търново  по оперативна  програма”Регионално развитие 2007 – 

2013 година / вх. 54 / 22. 02. 2013 година/  

26. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:    кандидатстване  на община  

Малко Търново  по оперативна  програма” Административен  

капацитет” 2007 – 2013 година / вх. 55 / 22. 02. 2013 година/  

27. Докладна записка от   господин Илиян  Янчев  - Кмет на общината  

относно: искане за  опрощаване  на несъбираеми държавни 

вземания /вх. № 70/ от 01. 03. 2013 година 

28. Докладна  записка - от  господин Илиян Янчев – относно: 

учредяване  на  безвъзмездно право  на ползване върху имот – 
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частна общинска собственост град Малко Търново/ вх. № 

71/01.03. 2013 година/  

29. Питания и  разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№191 
 

На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА,чл.30,ал.1 от ЗОБ: 

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Малко 

Търново към 31.12.2012 г. в т.ч. по : 

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

параграфи на община Малко Търново към 31.12.2012 г. за 4 270 488 лв. с 

преходен остатък от 299 822 лв. 

1.2.Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на 

Община Малко Търново ,дейности и параграфи към 31.12.2012 г.  от 

1689650 лв. с преходен остатък в 588 384 лв. 

Приложения: 

1.Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г.  

2.Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 

31.12.2012г.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№192 

 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, както следва: 

1.Вид на кредита-договор за общински заем 

2.Размер на кредита-599 950 лв. 

3.Валута на кредита-в български лева. 

4.Предназначение на кредита-основен ремонт на улици в гр.Малко 

Търново 

5.Плащания по главница-70 584 лв. 

6.Лихвени плащания-8 369  лв. 

7.Краен срок за погасяване-15.07.2016 г. 

8.Остатък към 31.12.2012 г.-252 912 лв. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№193 

 

Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, чийто 

капитал е собственост на Община Малко Търново отчисляват дивидент 

след данъчно облагане на печалбата за финансовата 2012 г. в размер на 50 

на сто от печалбата. 

2.Остатъкът от печалбата за 2012г., след отчисляване на дивидента за 

община Малко Търново да се отнесе в счетоводния баланс на дружествата 

в „Други резерви”. 

3.Едноличните търговски дружества  с ограничена 

отговорност,чийто капитал е собственост на Община Малко Търново 

покриват непокритите си загуби от минали години за сметка на 

„Неразпределена печалба” и „Други резерви”. 

4.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност  със 

сто процента участие  на Община Малко Търново  в капитала внасят 

отчисления дивидент до 31 май 2013 г. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№194 

 

1. Приема бюджета на Община Малко Търново за 2013 г. в размер 

на 4 196 112  лв. по пълна бюджетна класификация, както 

следва: 

1.1.По приходите от данъци с общински характер; неданъчни 

приходи от общински такси, други неданъчни приходи; 

постъпления от продажби на нефинансови активи общо за 

1 442 200 лв., от които: 

1.1.1. Данъчни приходи с общински характер – 221 000 

лв. 

1.1.2. Общински такси – 496 700 лв. 

1.1.3. Други неданъчни приходи – 654 500 лв. 

1.1.4. Постъпления от продажби на нефинансови активи – 

70 000 лв. 

Всичко собствени приходи – 1 442 200 лв.  

1.2.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности от РБ 

– 1 775 275 

1.3.Трансфери за местни дейности от РБ, в т. ч.: 

1.3.1. Обща изравнителна субсидия от РБ за мести 

дейности – 182 900 лв. 

1.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 

на общински пътища – 112 300 лв. 
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1.4.Целеви трансфери от РБ за капиталови разходи – 403 200 

лв., в т. ч.: 

1.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински 

пътища – 261 500 лв.  

1.5.Трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни 

фондове/сметки  в размер на – 32 001 лв. със знак минус. 

1.6.Операции с финансови активи и пасиви: 

 

1.6.1. Погашения по дългосрочни заеми от банки в 

страната  -  - 70 584 лв. със знак минус. 

1.6.2. Временни  – 50 000 лв. със знак минус. 

                                   1.6.3. Друго финансиране –операции с активи  

/ФЛАГ/– 155 000 лв.  

1.6.4.  Друго финансиране – 22 000 лв. със знак минус. 

1.6.5.  Преходен остатък от предходния период – 41 973 

лв. 

1.6.6. Остатък в левова равностойност по валутни сметки 

от предходния период – 257 849 лв. 

Всичко приходи по бюджета – 4 196 112 лв., съгласно 

Приложение № 1. 

 

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2012 г. в 

размер на 41 973 лв., разпределен по функции и дейности, 

съгласно Приложение № 2. 

 

3. Приема разходите в размер на 4 196 112 лв. разпределени по 

дейности и функции, съгласно Приложение № 3. 

 

4. Приема разходите  разпределени по функции, дейности и 

параграфи в частта за делегираните от държавата дейности, за 

местните дейности и за делегираните от държавата дейности – 

дофинансирани с приходи с общински характер, съгласно ЕБК 

и тримесечно разпределение  в размер на 4 196 112 лв., 

съгласно Приложение № 4. 

 

5.   Приема бюджета на Общината за 2013 г. по агрегирани 

бюджетни показатели,    съгласно Приложение № 5. 

 

6.     Приема Инвестиционна програма за 2013 година в размер на 737 

339 лв., съгласно Приложение № 6 - Разчет за финансиране на 

капиталовите разходи за 2013 г. на Община Малко Търново 

(без капиталовите разходи финансирани със средства на 

училищата и детските градини прилагащи системата на 
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делегирани бюджети), съгласно чл. 41, ал. 2 от ПМС № 1 от 09 

януари 2013 г. за Изпълнението на ДБ на РБ за 2013 г., с 

източници на финансиране, както следва: 

 6.1. Средства за финансиране на капиталовата програма по 

източници: 

  6.1.1.  Целева субсидия от РБ за 2013 г. – общо – 403 200 

лв. 

6.1.1.1. В т. ч. за изграждане и ремонт на общински 

пътища – 261 500 лв. 

6.1.2.  Външни помощи/ авансово финансирани от 

програма за Трансгранично сътрудничество /-  55 294 лв. 

6.1.3  Собствени бюджетни средства –  40 246 лв. 

6.1.4  Други /Обща субсидия за държавни дейности, 

финансиране на преходни обекти/ -  238 599 лв. 

 

7. Приема приходите  от постъпления от продажби на 

нефинансови активи по § 40 за   2013 г. – 70 000 лв. да се 

използват съгл. разпоредбите на чл.14 ал.2 от  ЗДБРБ за 2013 г. 

за погасяване  на ползван заем за финансиране на проект за 

техническа инфраструктура „Асфалтиране улици гр. 

М.Търново” –общински дълг. 

 

                     

8. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети 

определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в 

Община Малко Търново за 2013 г. за делегираните от 

държавата дейности, съгласно  Приложение № 7. 

При отсъствие за по-продължително време (отпуск или 

командировка) на лицата по Приложение № 7, функциите на 

разпоредители с бюджета се изпълняват от заместващите ги 

лица. 

9.  Приема Числеността на персонала и разходите за заплати през 

2013г. за делегираните от държавата дейности, без звената, 

които прилагат системата на делегираните бюджети и за 

местните дейности, съгласно Приложение № 8     

 

 10 .     Приема следните лимити за разходи: 

10.1  На основание чл. 27 и  чл.62 от ПМС № 1/09.01.2013 г. 

определя размер за покриване на разходи за пътуване от 

местоживеенето до местоработата и обратно до 85 на сто, 

съгласно чл. 2 от Наредбата за заплащането на превозните 

разноски на работниците и служителите 

10.2  За заплащане на превозните разноски на педагогическия 
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персонал във функция „Образование” с автобусен транспорт, 

субсидирани от Републиканския бюджет по чл. 62, ал. 1 от 

ПМС № 1/09.01.2013 г., определя размер на 85 на сто. 

10.3 Предоставените целеви средства от Републиканския 

бюджет за превозни разноски на педагогическия персонал се 

разпределят по учебни и детски заведения по следните 

критерии: 

- брой на пътуващия персонал; 

- разстояние на пътуването – отиване и връщане; 

- стойност на разходите, удостоверени с билети, 

абонаментни карти и фактури. 

10.4  Въз основа на чл. 27, ал. 2 от ПМС № 1/09.01.2013 г. 

утвърждава поименен списък на длъжностите и лицата по 

бюджетни дейности, на които се изплащат превозните 

разноски, съгласно Приложение № 9. 

10.5 На основание чл. 29  от ПМС № 1/09.01.2013 г. одобрява 

Транспортни разходи по бюджета на  дейност „Дом за 

възрастни  хора с психични    разстройства” ДВПР - с. 

Заберново в размер на 3000 лв. Превоза да се извършва с 

автомобила на ДВПР – с. Заберново ,като пътуващите 

заплащат 30 на сто от направените разходи по линията с. 

Граматиково –с. Заберново и обратно, а бюджета – 70 на сто.  

Приложение № 10 – списък лица  

10.6 Дава право на кмета на Общината при настъпили промени 

на длъжностите и лицата със свои заповеди да утвърждава 

промените по първоначално одобрения списък. 

10.7  Финансирането на безплатните превози на учениците до 

16 годишна възраст се извършва с предоставените целеви 

средства по чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ПМС № 1/09.01.2013 г.  

       11. На основание чл. 30 от ПМС № 1/09.01.2013 г. определя 

размера на  начисленията за социално -битово и културно 

обслужване на 3 на сто върху действително начислените 

средства за заплати на лицата, назначени по трудови 

правоотношения. 

 

       12. Определя представителни средства за Кмета на общината за 

посрещане на гости в размер на  3 000 лв. 

 

13. На основание Писмо № ФО-1/21.01.2013 г. на МФ и чл. 23, ал. 

ал. 1 и 2 от    Закона за народните читалища, определя 

субсидирана численост за читалищата на територията на община 

Малко Търново от 9 бройки, считано от 01.01.2013 г. 
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13.1. Разпределението на средствата, регламентирани в 

Приложение № 7 към Писмо № ФО-1/21.01.2013г. на МФ за 

дейност “Читалища” по бюджета на Общината за 2013 г. се 

извършва от комисия, назначена от кмета на Общината, при 

спазване на изискванията на чл. 26 “а” от Закона за народните 

читалища.  

14. На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание 

и спорта, в рамките на предвидените средства по местна дейност 

“Спортни бази за спорт за всички”  се подпомагат, както следва: 

14.1 На спортен футболен клуб регистрирани по чл. 2, ал. 2 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище 

в община Малко Търново се определя лимит в размер на 13 

000 лв. 

14.2 За състезатели от Колоездачен клуб ”Несебър - М. 

Търново” състезаващи се с името на Община М. Търново – 

2 000 лв. 

       15. На основание  чл.96  от Закона за лечебните заведения, 

общинския съвет одобрява  бюджетни кредити за финансиране 

на Общинска болница Малко Търново за сметка на местни 

данъци и такси и други собствени приходи в размер на 200 000 

лв. 

   16.   Субсидира по бюджетен подпараграф §§  43-09   Сдружение с 

нестопанска цел в обществено полезна дейност  „ Бизнес център  

Малко Търново”  с  годишен размер 10 800 лв. за сметка на 

местни данъци и такси и други собствени приходи.  

17.      На основание чл. 33 от ПМС № 1/09.01.2013 г. определя 

еднократна помощ в размер на 150 лв. за подпомагане на 

разходите за погребения на самотни лица, без близки и роднини, 

бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални 

услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. В 

еднократната помощ се включват разходите за издаване на 

смъртен акт, ковчег - обикновен, превоз на покойника, 

изкопаване и заравяне на гроба и надгробен знак. 

 

18.     На основание § 1, т. 7 от Допълнителната разпоредба на 

Закона за        общинските бюджети и във връзка с приетите 

приоритети с чл. 15, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2013 г. при спазване 

на размерите на бюджетните кредити и адекватно прилагане на 

Системата за финансово управление и контрол, определя 

следната последователност на плащанията: 

a.  За делегираните от държавата дейности разходите се 

извършват при следната последователност: разходи за заплати 
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и осигурителни плащания, стипендии, веществена издръжка в 

рамките на предвидените стандарти. 

b.  За местните дейности разходите се извършват при следната 

последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и 

осигурителни плащания, веществена издръжка, в рамките на 

постъпилите средства от местни приходи по общинския 

бюджет.  

c.  Разходите, одобрени по Kапиталовата програма по бюджет 

2013 г., финансирани с текущи собствени бюджетни приходи 

по параграф 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови 

активи” се извършват до размера на постъпленията. 

 

19 .  Възлага на кмета на общината : 

 

19.1 Да отразява  служебно промените по общинския бюджет с 

размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и 

спонсорство и в съответствие с волята на дарителя,донора.    

 

19.2. При спазване на общия размер на бюджета и при 

възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната 

години, доколкото със закон не е определено друго, предоставя 

следните правомощия на кмета (чл.27 от ЗОБ) 

 

19.3. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните 

видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна 

дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии 

в частта за делегираните от държавата дейности; 

 

19.4. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове 

разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на 

една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за 

местните дейности; 

 

19.5. Да кандидатства за средства по структурни и други 

фондове на ЕС, по национални програми и др. Източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие. 

 

19.6.Да кандидатства за средства от централния бюджет и 

други източници за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

 



 11 

19.7. Да разработва и възлага подготовката на общински 

програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на 

средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

 

19.8. При възникване на временен недостиг на средства за 

финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на 

общинския бюджет за 2013г. дава право на кмета на общината да 

ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината. 

 

19.9. Дава съгласие временният недостиг на средства по 

извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните 

програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, 

извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от 

Управляващия орган. 

 

20.   На основание § 37 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013 г. при извършване на 

промени по реда на Закона за устройството на държавния бюджет 

размерът на бюджетните взаимоотношения на Общината с ЦБ се 

смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на 

министъра на финансите, като промените се извършват служебно по 

бюджет 2013 г. от кмета на Общината, без решения на ОбС. С 

получените  като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства 

служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната 

и разходната му част, като промените се извършват служебно от 

кмета на Общината, без решения на Общински съвет.  

 

21.  За събиране през бюджетната 2013 г. на просрочени вземания на 

Община Малко Търново към 31.12.2012 г. от  286 585 лв. (от които 

250 896 лв. от публични общински вземания, 3 535 лв. от наеми на 

общинско имущество и земя, 14 794  лв.  от клиенти и  17 360 лв.  

други просрочени вземания от глоби и лихви, се предприемат 

следните мерки: 

- изпращане на ежемесечни напомнителни писма до длъжниците на 

вноски по наеми и клиенти; 

- завеждане на съдебни дела срещу нередовни длъжници и 

събиране на дължимите суми чрез съдебен изпълнител; 

- публично оповестяване на длъжниците  

- писмено уведомяване на родителите за задълженията им за такси 

за ползване на детски градини и детски ясли, несъбрани в 

сроковете определени с Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Малко Търново приета от ОбС- Малко 

Търново. 
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22.   Приема План – сметките на извънбюджетните сметки и фондове, 

съгласно Приложение № 11     

 

23. Приема План-график за обслужване на просрочените задължения за 

2013 г. на Община в размер на  193 580  лв., съгласно Приложение 

№.12.  
 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№195 

 

1.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 24  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и във връзка с  чл. 19, ал. 2 

и ал.3 от Закона за социално подпомагане приема Годишен доклад за 

изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги в 

община Малко Търново за 2012 г. /Приложение 1/.   

2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 24  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и във връзка с  чл. 19, ал. 2 

и ал.3 от Закона за социално подпомагане приема Отчет за изпълнение 

на годишния план за развитие на социалните услуги в община Малко 

Търново за 2012 г.  /Приложение 2/.   

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№196 

 

                  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51а, ал. 4 

от Закона за общинската собственост Общински съвет Малко Търново 

приема в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 

собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала 

на търговските дружества да се добави следния:  

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ 

РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В СДРУЖЕНИЯ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

  

Чл. 62. /1/. Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел. 

/2/. Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината могат 

да извършват дейност само в обществена полза. При учредяването им не се 

спазват ограниченията за броя на членовете посочени в чл.19 на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

Чл. 63. Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината или 

по своя инициатива взема решение за: 
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1. Участие на общината в сдружение с нестопанска цел. 

2. Прекратяване на членството на общината в сдружение с 

нестопанска цел 

Чл. 64. /1/. Предложение за учредяване на сдружение с нестопанска 

цел с участие на общината, като юридическо лице се отправя от 

заинтересованите лица до Кмета и до Председателя на Общински съвет - 

Малко Търново. 

/2/. Инициативата за създаване на сдружения с нестопанска цел може 

да е на Кмета на общината или на общинския съвет. 

Чл. 65. /1/. Решението за участие на общината и учредяване на 

сдружение с нестопанска цел съдържа минимум: 

1. Съгласие за участие на общината в сдружението 

2. Седалището,адреса и наименованието на сдружението; 

3. Утвърждаване на целите и устава на сдружението; 

Чл. 66. /1/ Заедно с приемане на решението за участие на общината в 

сдружение с нестопанска цел, Общински съвет - Малко Търново определя 

лицето, което ще представлява общината на учредителното събрание на 

сдружението, в общото събрание на сдружението и ще участва от името на 

общината като член на сдружението в управителните органи на същото, 

ако бъде избрано. 

/2/. При изпълнение на своите права и задължения лицето по ал.1 ще 

се ръководи от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава на 

сдружението и решенията на общинския съвет. 

/3/. Лицето по ал.1 информира общинския съвет за дейността на 

сдружението най-малко един път в годината, като при необходимост 

общинският съвет взема решения, които са задължителни за изпълнение от 

представителя на общината в сдружението. 

Чл. 66. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава 

на сдружението. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№197 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 от 

Закона за собствеността Общински съвет Малко Търново отказва да закупи 

1000 кв. м, идеална част от изоставена нива, съставляваща имот № 096006, 

м. „Божак”, землище с. Граматиково, целият с площ 3000 кв. м. за сумата 

от 300 лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№198 

 
                  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 01.01.2013 г.  
-  31.12.2013 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                                 -        75 000 лв. 
 предоставени вещни права                  -        - 
 продажби                                                  -        70 000 лв. 

всичко:                                                                                      145 000 лв. 
 

2. Необходими разходи за: 
 придобиване на имоти                         -                - 
 отдадени под наем                                 -          1 000 лв. 
 предоставени вещни права                  -       -    
 продажби                                                  -          3 000 лв. 

всичко:                                                                                          4 000 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 № 6 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

2. Общ. пазар павилион № 21 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

3. Общ. пазар павилион № 13 гр. М. Търново 16,0 кв. м 

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

5. Общ. пазар павилион № 16 гр. М. Търново  7,5 кв. м 

6. Общ. пазар павилион № 18 гр. М. Търново 9,0 кв. м 

7. Общ. пазар павилион № 24 гр. М. Търново 16,3 кв. м 
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8. Общ. пазар павилион № 26 гр. М. Търново 7,5 кв. м 

9. Помещения в ученическа 
работилница 

с. Граматиково 180 кв. м 

10. Четири броя сгради  гр. М. Търново 530 кв. м 

11 Помещение за търговия с. Евренозово 12 кв. м 

 
– апартаменти – да се отдават се под наем 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 V, кв. 21 с. Бяла вода 580 кв. м 

2. УПИ ІV, кв. 3 с. Звездец  750 кв. м 

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

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

5. Идент. № 46663.501.1498 гр. М. Търново  380 кв. м 

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

7. Идент. № 46663.501.1813 гр. М. Търново 3936 кв. м 

8. УПИ І, кв. 3 гр. М. Търново 1340 кв. м 

9. УПИ ІІІ, кв. 87 
И сграда 

гр. М. Търново 386 кв. м 
99,40 кв. м 

10. УПИ VІІ, кв. 6 с. Звездец 580 кв. м 

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

12. УПИ ІV, кв. 6 с. Звездец 610 кв. м 

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

14. УПИ ІV-22, кв. 1 с. Граматиково 815 кв. м 

15. УПИ І, кв. 23 с. Близнак 980 кв. м 

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

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

18. УПИ ХІІ, кв. 9 с. Младежко 545 кв. м 

20. УПИ V, кв. 22 с. Бяла вода 870 кв. м 

21. УПИ ІІ, кв. 3 с. Младежко 600 кв. 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. 
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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 № 198 съгласно Протокол 
№ 20 от  01. 03. 2013 г. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№199 

 

           І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 
от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко 
Търново дава съгласието си земеделски имоти, собственост на 
общината и от остатъчния общински фонд да бъдат отдавани под 
наем на регистрирани земеделски производители при следните 
годишни наемни цени: 
                 1. При ползване под наем на общински земеделски земи, 
отредени като пасища, мери – 5 лв./дка. 
                 2. При ползване под наем на други земеделски земи от 
общинския поземлен фонд -  8 лв./дка. 
                 3. При ползване под наем на общински земеделски земи за 

разполагане на пчелни кошери – 20 лв./дка. 
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           ІІ. Възлага на Кмета на общината да актуализира наемните 
цени на сключените до момента договори за отдадени под наем 
земеделски земи. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№200 

 
   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС  и 
чл. 2 ал. 2 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните 
имоти – частна общинска собственост Общински съвет Малко Търново 
определя следното предназначение на жилищата, собственост на Община 
Малко Търново: 
 
Жилища за отдаване под наем 

        гр. Малко Търново 

1 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 17 8 Бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 11 15 Бл. 2АПК, вх.А, ет.1, 

ап.1                           

2 Бл. 2АПК, вх. Б, ет. 1, 

ап. 3                           

9 Бл. 18, вх. А, ет. 1, ап. 2 16 Бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 

2 

3 Бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2 10 Бл. 25, вх. Б, ет. 1, ап. 3 17 Бл. 17, вх. А, ет. 2, 

ап. 6 

4 Бл. 22, вх. А, ет. 1, ап. 3 11 Бл. 20, вх. Б, ет. 3, ап. 9                           18 Бл. 21, вх. Б, ет. 3, ап. 

8 

5 Бл. 22, вх. А, ет. 3, ап. 8                           12 Бл. 17, вх.А, ет. 3, ап. 9 19 Бл. 23, вх. А, ет. 2, 

ап. 5                           

6 Бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 4 13 Бл. 25, вх. А, ет. 1, ап. 3                             

7 Жилище - Юлка № 5                     14 Жилище - Юлка № 2                       

 с. Граматиково 

20 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 8 

21 Бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 1 

             с. Звездец 

22 Бл. 1 граничен, ап. 1 46 Бл. 1 граничен, ап. 2 70 Бл. 1 граничен, ап. 

3 

23 Бл. 1 граничен, ап. 5 47 Бл. 1 граничен, ап. 6 71 Бл. 1 граничен, ап. 

7 

24 Бл. 1 граничен, ап. 8 48 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 72 Бл. 1, вх. А, ет. 1, 

ап. 2 

25 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 3 49 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 4 73 Бл. 1, вх. А, ет. 2, 

ап. 5 

26 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 6 50 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 7 74 Бл. 1, вх. А, ет. 3, 

ап. 8 

27 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 9 51 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 

10 

75 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, 

ап. 11 

28 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 

12 

52 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 

13 

76 Бл. 1, вх. Б, ет. 3, 

ап. 14 

29 Бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 53 Бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 77 Бл. 10, вх. А, ет. 2, 
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1 2 ап. 4 

30 Бл. 10, вх. А, ет. 2, ап. 

5 

54 Бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 

6 

78 Бл. 10, вх. А, ет. 3, 

ап. 7 

31 Бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 

8 

55 Бл. 10, вх. Б, ет. 2, ап. 

1 

79 Бл. 10, вх. Б, ет. 2, 

ап. 2 

32 Бл. 10, вх. Б, ет. 2, ап. 

3 

56 Бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 

4 

80 Бл. 10, вх. Б, ет. 3, 

ап. 5 

33 Бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 

6 

57 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 

1 

81 Бл. 11, вх. А, ет. 1, 

ап. 2 

34 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 

3 

58 Бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 

5 

82 Бл. 11, вх. А, ет. 3, 

ап. 7 

35 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 

8 

59 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 

9 

83 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, 

ап. 1 

36 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 

2 

60 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 

3 

84 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, 

ап. 4 

37 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 

5 

61 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 

6 

85 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, 

ап. 7 

38 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 

9 

62 Бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 

7 

86 Жилище - Юлка № 

2 

39 Бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 

2 

63 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 

1 

87 Жилище - Юлка № 

5 

40 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 

2 

64 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 

3 

88 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, 

ап. 8 

41 Бл. 13, вх. Б, ет. 2, ап. 

6 

65 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 

7 

89 Бл. 16, вх. А, ет. 1, 

ап. 2 

42 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 

9 

66 Бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 

1 

90 Бл. 16, вх. А, ет. 3, 

ап. 9 

43 Жилище - Юлка № 1 67 Бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 

1 

91 Жилище - Юлка № 

3 

44 Жилище - Юлка № 4 68 Бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 

5 

92 Жилище - Юлка № 

7 

45 Жилище - Юлка № 9 69 Бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 

8 

  

 

 Жилища за продажба 

 Гр. Малко Търново 

93 Бл. 2АПК, вх. А, ет. 1, ап. 2 

       с. Граматиково 

94 Бл. 5, вх.А, ет. 3, ап.8 

 

Ведомствени жилища 

 гр. Малко Търново        с. Звездец 

95 Бл. 1, вх. А, ет.5, ап. 15 102 Бл. 1 граничен, ет. 1, 

ап. 4 

96 Бл. 16, вх.А, ет. 4, ап. 11   

97 Бл. 21, вх.Б, ет. 2, ап. 5   

98 Бл. 17, вх.Б, ет. 1, ап. 11   

99 Бл. 2АПК, вх.Б, ет. 1, 

ап. 2 
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100 Бл. 4, вх.А, ет. 3, ап. 8   

101 Бл. 18, вх.А, ет. 3, ап. 8   

 

 

 Резервни жилища                    

 гр. Малко Търново        с. Граматиково        с. Звездец 

103 Бл. 7, вх. Б, ет. 2, ап. 6 111 Бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 8 112 Бл. 1, вх. Б, ет. 3,ап. 

15 

104 Бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 11   113 Бл. 16, вх. A–

сутерен,ап 10 

105 Бл. 17, вх. А, ет. 2, ап. 5   114 Бл. 16, вх. A–

сутерен,ап 11 

106 Жилище - Юлка № 1   115 Бл. 16, вх. Б–

сутерен,ап 10 

107 Жилище - Юлка № 7   116 Бл. 16, вх  Б–

сутерен,ап 11 

108 Жилище - Юлка № 8   117 Жилище - Юлка № 6 

109 Жилище - Юлка № 9     

110 Жилище - Юлка № 10     

                      

 

 

РЕШЕНИЕ 

№201 

 

             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, 
определена с Решение на Общински съвет, за срок до 10 години, 
общински земеделски имоти № 062109, с площ 4.300 дка, отреден 
като изоставена нива и № 001348, с площ 23.523 дка, отреден като 
изоставена нива, в землището на с. Граматиково.  
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 202 

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, 
ал. 6, т. 2 от Закона за общинската собственост  Общински съвет – 
Малко Търново дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право 
на строеж за построяване на църковен храм в УПИ ХІХ – „за 
параклис”, кв. 4 по плана на с. Евренозово.  
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            ІІ. Възлага на кмета на общината да изготви заповед и договор 
за учредяване на безвъзмездно право на строеж за построяване на 
църковен храм в УПИ ХІХ – „за параклис”, кв. 4 по плана на с. 
Евренозово 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

№203 

 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си поземлен имот 
с идентификатор 4663.501.1188, по кадастралната карта на гр. Малко 
Търново, с площ 335 кв. м, върху който законно е построена 
жилищна сграда, да бъде продадена на наследниците на Атанас 
Асенов Ончев на цена 2 010.00 лева, определена от независим 
лицензиран оценител. 
         

 

РЕШЕНИЕ 

№204 

   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 имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ VІІ-15, кв. 2 по плана на с. Евренозово, с площ 695 кв. 

м да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при начална 

цена 6950 лв. 

 
РЕШЕНИЕ 

№205 

 

            І. 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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени 

под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна 

цена, определена с решение на Общински съвет, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Стоилово и с. Звездец както 

следва: 

 
№ землище Начин на трайно Имот № площ 
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ползване 

1 Стоилово Временно неизп. нива 028006 7.900 

2 Стоилово Пасище, мера 000529 58.670 

3 Стоилово Временно неизп. нива 026009 14.618 

4 Стоилово Временно неизп. нива 026005 11.500 

5 Стоилово Пасище, мера 000491 92.095 

6 Звездец Изоставена нива 000264 12.771 

     197.554 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№206 

 

            І. 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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени 

под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна 

цена, определена с решение на Общински съвет, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Граматиково и с. Заберново 

както следва: 
 

№ землище Начин на трайно ползване Имот № площ 

1 Граматиково Пасище, мера 060007 7.000 

2 Граматиково Нива  001679 35.611 

3 Заберново Пасище, мера 000439 15.276 

4 Заберново Нива  021043 8.000 

5 Заберново Залес. територия 000511 4.079 

6 Заберново Пасище, мера 000510 7.150 

7 Заберново Нива  021050 8.000 

8 Заберново Нива  021052 3.999 

    48.504 

 
   

РЕШЕНИЕ 

№207 
 

            І. 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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени 

под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна 

цена, определена с решение на Общински съвет, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Сливарово както следва: 

 

№ землище Начин на трайно ползване Имот № Площ 

1.  Сливарово Пасище, мера 000099 21.013 

2.  Сливарово Пасище, мера 000025 2.300 
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3.  Сливарово Пасище, мера 000129 25.359 

4.  Сливарово Пасище, мера 000135 13.874 

5.  Сливарово Пасище, мера 000295 56.084 

6.  Сливарово Пасище, мера 000298 14.317 

7.  Сливарово Изоставена нива 000074 54.405 

8.  Сливарово Временно неизп. нива 014009 22.763 

9.  Сливарово Временно неизп. нива 014010 10.999 

10.  Сливарово Временно неизп. нива 014012 9.989 

11.  Сливарово Временно неизп. нива 014014 7.000 

12.  Сливарово Временно неизп. нива 014022 3.999 

13.  Сливарово Временно неизп. нива 014033 3.953 

14.  Сливарово Временно неизп. нива 014035 5.400 

15.  Сливарово Временно неизп. нива 014044 8.000 

16.  Сливарово Временно неизп. нива 014045 13.997 

17.  Сливарово Временно неизп. нива 014046 8.001 

18.  Сливарово Временно неизп. нива 018006 8.098 

19.  Сливарово Временно неизп. нива 018015 11.415 

20 Сливарово Временно неизп. нива 018025 8.641 

21 Сливарово Временно неизп. нива 018021 7.467 

22 Сливарово Временно неизп. нива 018020 10.001 

23 Сливарово Временно неизп. нива 023005 4.000 

24 Сливарово Временно неизп. нива 023044 2.433 

25 Сливарово Временно неизп. нива 023038 5.833 

26 Сливарово Пасище, мера 000123 43.133 

27 Сливарово Временно неизп. нива 023015 18.163 

    600.637 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№208 

 

            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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, Общински 

съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, 

чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена, 

определена с Решение на Общински съвет Малко Търново, за срок от 5 

години, общински земеделски имоти в землището на с. Бяла вода както 

следва: 
№ землище Начин на трайно ползване Имот № площ 

1. Бяла вода  Пасище, мера 000037 1.643 

2. Бяла вода Пасище, мера 000083 1,814 

3. Бяла вода  Пасище, мера 000149 17.576 

4. Бяла вода Нива  013002 6,000 

5. Бяла вода Нива  015005 4,022 

6. Бяла вода Нива  015007 21,468 

7. Бяла вода Нива  015009 10,001 

8. Бяла вода Нива  016009 2,777 
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9. Бяла вода Нива  018017 20,166 

10. Бяла вода Нива  018035 14,981 

11. Бяла вода Нива  018037 18,148 

12. Бяла вода Нива  019031 29,007 

13. Бяла вода Нива  019021 8,000 

14. Бяла вода Нива  021006 5.213 

15 Бяла вода Нива  024017 33.980 

    194,796 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ 209 

 

            І. 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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени 

под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна 

цена, определена с решение на Общински съвет, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Визица и с. Заберново 

както следва: 

 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1 Визица Пасище, мера 000123 61.734 

2. Визица Пасище, мера 000054 51.223 

3. Визица Пасище, мера 000104 62.614 

4 Визица Пасище, мера 000157 24.173 

5 Заберново Нива  000030 30.526 

6 Заберново Нива  000010 34.685 

    264.955 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  210 

 

            І. 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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени 

под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна 

цена, определена с решение на Общински съвет, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Визица както следва: 
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№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1 Визица Пасище, мера 000177 84.360 

2 Визица Пасище, мера 000170 36.514 

3 Визица Пасище, мера 000116 18.500 

4 Визица Пасище, мера 000052 104.108 

    243.482 

 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е 

№  211 

 

            І. 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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, Общински 

съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, 

чрез публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена, 

определена с решение на Общински съвет, за срок от 5 години, общински 

земеделски имоти в землището на с. Граматиково както следва: 

 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1 Граматиково Пасище, мера 063011 18.686 

2 Граматиково Пасище, мера 063014 31.688 

3 Граматиково Нива  036010 14.260 

4 Граматиково Нива  001032 14.777 

5 Граматиково Нива  001251 21.761 

    101.172 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№  212 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 

ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си имот - частна общинска собственост, с 

идентификатор 46663.501.344 с площ 374 кв. м, ведно с построените в 

имота сграда с идентификатор 46663.501.344.1 – 99 кв. м. и сграда с 

идентификатор 46663.501.344.2 – 7 кв. м, по кадастралния план на гр. 

Малко Търново, да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен 

търг, при начална цена 23 715 лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  213 

 

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, определена с Решение на Общински съвет, 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 

№ 214  

 

 Общински съвет   Малко Търново :  

1.   Дава съгласието си   Община Малко Търново да кандидатства  по   

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/5 -03/2013 

„Подкрепа за интегрирани планове на  градско възстановяване и развитие 

ІІ” с проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 

град Малко Търново”.  

2.  Дава съгласие  Община Малко Търново да участва в 

реализирането на проектното предложение със собствени финансови 

средства в размер на 5% от общата стойност на   проекта, представляващи  

задължителни собствен приход от страна на бенефициента.  

3. Потвърждава, че община Малко Търново се  представлява от  

Илиян Костов Янчев   Кмет на общината. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 215  

 

1. Общински съвет   Малко Търново  дава съгласието си община 

Малко Търново да  кандидатства по оперативна програма 

„Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро  управление”, 
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приоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на  политики”, бюджетна линия BG 081PO002/13/1.3- 07 с 

проект „Изготвяне на общински план за развитие  на община  Малко 

Търново за периода 2014 – 2020  година” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 216  

 

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

Търново възлага  Кметът на община Малко Търново да предприеме 

необходимите  законови действия пред Президента на Република България 

за отправяне на искане за опрощаването на  несъбираеми държавни  

вземания, представляващи държавни  такси, съдебни  такси и адвокатско 

възнаграждение по гр. дело № 68 / 2012 година, гр. д. № 69/ 2012година, 

гр. дело № 45/ 2012 година,  гр. дело № 41/ 2012 година, гр. дело № 42/ 

2012 година, гр. дело № 67/ 2012 година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.39,ал.4 от ЗОС Общински 

съвет Малко Търново дава съгласие ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО да 

учреди на сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност 

Каритас безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, върху 

поземлен имот с идентификатор 46663.501.773 по кадастралната карта на 

град Малко Търново с площ 894 кв.м ведно с построените в него сгради с 

обща площ 200 кв.м. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездното право на ползване. 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   МАЛКО ТЪРНОВО  

__________________ 

 / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 

ПРОТОКОЛИСТ: 

 _______________ 

 / МАРИЯНА АПОСТОЛОВА/ 

 


