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      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

      МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 № 21 

На 29. 03. 2013 година се проведе двадесет и първото   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:  приемане на  Актуализация  

на   Общинската стратегия за развитие   на социалните услуги в 

Община  Малко Търново за периода   2013 – 2015 година.  

Приемане на  Актуализиран оперативен план  с времеви  график по 

изпълнение на  Стратегията.  / вх. № 76/ 21. 03. 2013 година/ 

2. 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 околната среда и водите . Управляващ орган  по оперативна 

програма   „Околна  среда 2007 – 2013 година”, във връзка с 

изпълнението на  проект : „Изграждане на   регионална система 

за  управление  на отпадъците в  регион Малко Търново” 

финансиран по  Оперативна програма    „Околна  среда 2007 – 

2013 г” / вх. № 77/ 21. 03. 2013год./ 

3. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: приемане на Общински план  

за действие на  Община  Малко Търново  за интеграция на ромите  

2013- 2014 година  / вх. №  94/ 21. 03. 2013 година/  

4. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: приемане на краткосрочен  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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дълг  чрез фонд за  органите на местното  управление „ФЛАГ” 

ЕООД /Вх. № 97/ 21. 03. 2013/ 

5. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  изготвяне на  проект за  общ 

устройствен план  ОУП на Община  Малко Търново. / вх. №  95/ 

21. 03. 2013  година/   

6. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  прекратяване на 

съсобственост в село Заберново  / вх. № 82/ 21. 03. 2013 година / 

7. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  прекратяване на 

съсобственост в село  Младежко   / вх. № 80/ 21. 03. 2013 година / 

8. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  продажба на имот частна 

общинска собственост  / вх. № 83/ 21. 03. 2013 година/ 

9. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: промяна  начина на трайно 

ползване на  мера и пасища – общинска собственост /вх. 89/ 

21.08.2013година/ 

10. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: промяна на параметрите  за  

застрояване  при проектиране на обект: „Сграда за  селски 

туризъм” в УПИІ – 127” за селски туризъм” м. „Край село”,  

землището  на село Заберново.  / вх. № 96/ 21. 03. 2013 година/ 

11. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  определяне на цената и 

продажба на имот – частна  общинска собственост/ вх. № 81/ 21. 

03. 2013 година 

12. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на  град Малко Търново / вх. 

№ 84/ 21. 03. 2013 година/  

13.  Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на   село Стоилово, община  

Малко Търново / вх. № 85/ 21. 03. 2013 година/  

14. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на   село  Звездец , община  

Малко Търново / вх. № 86/ 21. 03. 2013 година/  

15. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   отдаване под наем на 
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общински земеделски имоти в землище на   село    Младежко , 

община  Малко Търново / вх. № 102/ 21. 03. 2013 година/  

16. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на   село  Евренозово и  село 

Граматиково  , община  Малко Търново / вх. № 88/ 21. 03. 2013 

година/  

17. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на   село  Звездец, община  

Малко Търново / вх. № 87/ 21. 03. 2013 година/  

18. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:   отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на   село Визица, община  

Малко Търново / вх. № 90/ 21. 03. 2013 година/  

19. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на   и село Бяла вода, село  

Калово и  село    Младежко , община  Малко Търново / вх. № 92/ 21. 

03. 2013 година/  

20. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под наем на 

общински земеделски имоти в землище на   и село  Граматиково , 

община  Малко Търново / вх. № 93/ 21. 03. 2013 година/ 

21. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  участие на община  Малко 

Търново  по Програмата  за развитие на  ЕИП и  норвежкия  

финансов механизъм 2009 – 2014, по Приоритет 16: опазване  и  

реализация на културното и природното наследство  / вх. № 98/ 

21. 02. 2013година/  

22.  Докладна записка от   Тодор Браяновски  председател на  

Общински съвет  Малко  Търново относно: Избор на втори 

представител на община  Малко  Търново  във  Областния съвет 

за развитие град Бургас  /вх.99/ 21.03. 2013 година/  

23. Питания и  разни 
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РЕШЕНИЕ № 218 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с  чл. 19, ал. 2 и ал.3 от Закона за 

социално подпомагане и чл. 36б, ал.1 от правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, приема Актуализиран план за 

развитие на социалните услуги в община Малко Търново за периода 

2013 - 2015 г.  /Приложение 1/.   

2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 12  от Закона за местното 

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

ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал.1 от правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, приема Актуализиран 

Оперативен план с времеви график за изпълнение на  Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Малко Търново 

за периода 2013 - 2015 г.  /Приложение 1/.   

      Приложения: 

Приложение 1: Актуализиран план за развитие на социалните услуги в 

община Малко Търново за периода 2013 - 2015 г.   

Приложение 2: Актуализиран Оперативен план с времеви график за 

изпълнение на  Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Малко Търново за периода 2013 - 2015 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 219 

 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 Министерство на околната среда и 

водите, Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.” в размер на 1 231 735,03 лв. /един милион двеста тридесет и една 

хиляди седемстотин тридесет и пет лева и 3 ст./ за обезпечаване на 100% 

от авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ № DIR–510211621–C001 / 24.10.2013 г. 

 2. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор 

за отпускане на финансова помощ № DIR–510211621–C001 / 24.10.2013 г. 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, 
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Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци”, проект „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Малко Търново" сключен между 

община Малко Търново и Министерство на околната среда и водите, 

Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 

 

РЕШЕНИЕ № 220 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Раздел 

VІІ, т. 3 от Националната стратегия на Република България за интегриране 

на ромите  (2012 - 2020) и в изпълнение на Областната стратегия за 

интегриране на ромите в Бургаска област (2012- 2020), Общински съвет 

Малко Търново приема План за действие на община Малко Търново за 

интеграция на ромите 2013 - 2014 г.  

 

РЕШЕНИЕ № 221 

1. Община Малко Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект: „Почистване, корекция на река Младежка и 

укрепване на левия й бряг в с.Младежко”, финансиран от Оперативна 

програма Регионално развитие, приоритетна ос Местно развитие и 

сътрудничество, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 397 707 лв.(триста деветдесет 

и седем хиляди седемстотин и седем лв.); 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга –  краткосрочен дълг;  

 Условия за погасяване:  
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- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 

предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 

16.03.2012 г.; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.715 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата 

банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

        - Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко 

Търново по Договор  за  безвъзмездна  помощ  № BG161PO001/4.1-

04/2010/040  сключен  с Управляващия орган на съответната 

Оперативна програма, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината 

по член 6 от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да 

подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата 

банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и 

договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
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РЕШЕНИЕ № 222 

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

Общински съвет Малко Търново  дава съгласието си за изработване на 

проект за общ устройствен план на община Малко Търново. 

 

РЕШЕНИЕ № 223 

                   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 Веселин Атанасов Атанасов и 

Христо Атанасов Атанасов по отношение на УПИ ІІ - 161, кв. 1 по плана 

на с. Заберново, за 90/730 идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 451/15.03.2013 г. за сумата от 900,00 лв. 

   

РЕШЕНИЕ № 224 

                   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 „Травел Бургас” ЕООД, 

представлявано от Дарина Йорданова Йорданова - Адамова по отношение 

на УПИ ХІІ - 1, кв. 5 по плана на с. Младежко, за 47/647 идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

450/15.03.2013 г. за сумата от  1128,00 лв. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 225 

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 
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разпореждане с имотите - общинската собственост УПИ ІІ, кв. 17 по плана 

на с. Младежко 

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 ІІ, кв. 17 по плана на с. Младежко да 

бъде обявен за продажба чрез публично оповестен конкурс 

3. Продажбата на имота да се извърши при следните конкурсни условия: 

 Начална цена 34 056 лева. 

 Използване на имота за изграждане на туристически атракции  

 Стартиране на строителството в срок от 1 година от дата на 

сключване на договора за продажба 

 Пет годишен срок, през който приобритателят не може да се 

разпорежда с имота. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 226 

            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 № 000408 – с площ 

80,515 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 бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг, при 

начална годишна наемна цена 8 лева/дка, за срок до 10 години, общински 

имот № 000408 – с площ 80,515 дка, в землището на с. Близнак 

 

РЕШЕНИЕ №  227 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 , ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет Малко Търново дава съгласие за промяна във височината 

на застрояване от 6,5м на 7,5 м при  изграждане на обект „Сграда за селски 

туризъм” в УПИ І-127 „за селски туризъм“, м. „Край село“, землище с. 

Заберново. 
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РЕШЕНИЕ № 228 

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 имот с идентификатор 

46663.501.1443 по кадастралната карта на гр. Малко Търново. 

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 имот с идентификатор 46663.501.1443 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново, с площ 728 кв. м да бъде 

обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена 

10556.00 лв. /в т. ч. ДДС/ 

 

РЕШЕНИЕ № 229 

   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 8 лева/дка, за срок до 10 

години, общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново 

както следва: 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1. Малко Търново Изоставена орна земя 46663.32.485 18.016 

2. Малко Търново Изоставена орна земя 46663.46.5 25.965 

3. Малко Търново Изоставена орна земя 46663.50.13 115.534 

4. Малко Търново Изоставена орна земя 46663.88.1 57.404 

    216.919 
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РЕШЕНИЕ № 230 

            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 5.00 лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок до 5 

години, следните общински земеделски имоти в землището на с. 

Стоилово: 

 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1. Стоилово Пасище, мера 000646 66.033 

2. Стоилово Пасище, мера 000611 56.902 

3 Стоилово Пасище, мера 000619 18.381 

4 Стоилово Нива 000768 29.065 

5. Стоилово Врем. Неизп. нива 050001 5.000 

6. Стоилово Врем. Неизп. нива 052019 13.507 

7 Стоилово Врем. Неизп. нива 054021 4.995 

    193.883 

 

 

РЕШЕНИЕ № 231 

            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, 8 лева/дка, за срок до 

10 години, общински земеделски имоти в землището на с. Звездец както 

следва: 
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№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1.  Звездец Нива  010164 4.652 

2 Звездец Нива  010165 1.035 

3 Звездец Нива  010170 3.921 

4 Звездец Нива  001071 1.484 

5 Звездец Нива  010175 1.649 

6 Звездец Нива  010176 1.159 

7 Звездец Нива  010229 1.697 

8 Звездец Нива  010232 0.246 

9 Звездец Нива  010291 10.008 

    25.851 

 

 

РЕШЕНИЕ №232 

           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, 5 

лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Младежко, както следва: 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1.  Младежко Пасище, мера 000004 45.430 

2 Младежко Пасище, мера 000027 128.255 
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3 Младежко Пасище, мера 000045 37.777 

4 Младежко Пасище, мера 000062 13.269 

5 Младежко Пасище, мера 012023 4.289 

6 Младежко Пасище, мера 012025 6.809 

7 Младежко Пасище, мера 012026 6.027 

8 Младежко Временно неизп. орна 

земя 

060006 10.000 

    251.856 

  

 

РЕШЕНИЕ № 233 

             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 5.00 лв/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок до 5 

години, общински земеделски имоти в землището на с. Евренозово и с. 

Граматиково както следва:  

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1. Евренозово Пасище, мера 000687 76.297 

2 Евренозово Полска култура 010012 2.264 

3 Евренозово Полска култура 010013 2.558 

4 Евренозово Полска култура 010020 0.618 

5 Евренозово Полска култура 010022 1.651 

6 Евренозово Полска култура 010023 1.195 
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7 Евренозово Полска култура 010024 1.194 

8 Евренозово Полска култура 010025 1.233 

9 Евренозово Полска култура 010026 1.010 

10 Евренозово Пасище, мера 024012 18.957 

11 Евренозово Пасище, мера 024013 13.188 

12 Евренозово Пасище, мера 000914 50.726 

13 Граматиково Нива  040020 7.849 

14 Граматиково Изоставена нива 000241 12.946 

15 Граматиково Изоставена нива 001232 11.895 

16 Граматиково Изоставена нива 005001 13.488 

17 Граматиково Нива  010042 3.000 

18 Граматиково Нива  010079 3.000 

19 Граматиково Нива  010093 4.607 

    227.676 

 

 

РЕШЕНИЕ № 234 

            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, 5 

лева/дка за пасища, мери и 8 лева/дка за ниви, за срок до 5 години, 

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

 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 
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1.  Звездец Изоставена нива 000604 5.930 

2 Звездец Изоставена нива 000618 4.739 

3 Звездец Изоставена нива 001130 144.410 

4 Звездец Пасище мера 001131 33.980 

5 Звездец Изоставена нива 001230 189.400 

6 Звездец Изоставена нива 001268 15.806 

7 Звездец Нива  001527 3.872 

8 Звездец Изоставена нива  001762 5.000 

9 Звездец Изоставена нива 001878 2.540 

    405.677 

 

 

РЕШЕНИЕ № 235 

           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, 5 

лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Визица, както следва: 

 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1. Визица Пасище, мера 000079 5.011 

2 Визица Пасище, мера 000090 48.751 

3 Визица Пасище, мера 000105 5.167 

4 Визица Пасище, мера 000169 10.390 
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5 Визица Пасище, мера 000173 6.643 

6 Визица Пасище, мера 000259 14.755 

7 Визица Пасище, мера 000358 39.095 

8 Визица Пасище, мера 000359 46.075 

9 Визица Пасище, мера 000462 15.238 

10 Визица Нива  024004 5.000 

11 Визица Нива  024038 6.001 

12 Визица Нива  038033 20.917 

13 Визица Нива  046016 2.000 

14 Визица Нива  048018 3.986 

15 Визица Нива  048020 7.948 

16 Визица Нива  050023 5.817 

17 Визица Нива  050031 7.139 

18 Визица Нива  050032 7.805 

    257.738 

 

 

РЕШЕНИЕ № 236 

             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 № 040007 – изоставена нива в 

землището на с. Граматиково, с площ 4.026 дка. 
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РЕШЕНИЕ № 237 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет Малко 

Търново дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства по 

Програмата за развитие на ЕИП /Европейско икономическо пространство – 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия/ и норвежкия финансов механизъм 

2009-2014, по Приоритет 16: Опазване и Ревилитация на културното и 

природно наследство с Проект за социализация и реставрация на некропол, 

м. Пропада, гр. Малко Търново в имоти – публична общинска собственост 

с идентификатори 46663.70.18, 46663.67.15 и 46663.70.778. 

2. Упълномощава кмета на Община Малко Търново да предприеме всички 

действия по разработването и подаването на необходимата проектна 

документация. 

РЕШЕНИЕ № 238 

На основание  чл. 62 ал. 6 от Правилника за приложение  на закона за 

регионалното развитие  /ППЗРР/ , общински съвет  Малко  Търново  

определя за свой резервен представител в  Областния съвет за развитие  

общинският съветник  ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ   

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 239 

 Общински съвет  Малко Търново  приема молбата на семейство  

Карамихалеви, като на следващата заседание се подготви  докладна 

записка с конкретния  ангажимент  на  общината и общинските съветници.  

 

Поради изчерпване на дневния ред  председателят на  общински    

съвет закри  заседанието  .  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

МАЛКО ТЪРНОВО : ______________ 

 / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 


