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           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
   

 

 

 

     

 

 
 

                                                    П Р О Т О К О Л  

№  24  
 

На 28.06.2013 година се проведе двадесет и четвъртото редовно заседание на 

Общински съвет Малко Търново. 

 

 

ДН Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  Малко  Търново 

относно: Наредба за изменение и допълнения на Наредба №1 за  обществения 

ред в  Община Малко Търново  / вх. № 163/ от 20. 06. 2013 година/  

2.  Докладна записка от господин  Илиян Янчев – кмет на община  Малко  Търново 

относно: Поемане на краткосрочен общински дълг  чрез  Фонд за органите  

на местно управление  „ФЛАГ” ЕАД   - /  вх.  №   155/ 19. 06. 2013година/  

3. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  Малко  Търново 

относно: Издаване  на запис на заповед  от  Община  Малко Търново в  полза 

на ДФ „Земеделие” -  разплащателна  агенция, обезпечаваща финансиране 

на  разходи за  ДДС към авансово плащане по договор  № 02 / 313 / 00218 от 

21. 11. 2012 година по мярка  313 „ Насърчаване на туристическа дейност” 

по  проект „Постоянна изложба на етнографското  наследство  и природни 

забележителности  на община Малко Търново с прилагане на аудио – 

визуални компютърни технологии”, сключен между Община Малко Търново 

и  ДФ „Земеделие” – разплащателна  агенция. /  вх. № 156/ 19. 06. 2013година/  

4.  Докладна записка от господин Илиян  Янчев – кмет на община  Малко  Търново 

относно:  Издаване  на  запис на заповед от община  Малко Търново в полза 

на ДФ „Земеделие” разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на 

разходи  за  ДДС към авансово плащане  по договор № 02/ 313/ 00198 от 19. 11. 

2012година по мярка 313/ насърчаване на туристическа дейност” по проект 

„Обновяване на посетителски център в м. „Петрова нива”, сключен между  

Община Малко  Търново и  ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция /  вх. 

№ 157/ 19. 06. 2013година/ 

5. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  Малко  Търново 

относно:  Даряване на имот – частна общинска собственост село  

Младежко /  вх. № 161/ 19. 06. 2013година/ 

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

относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план ПУП – план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот 

000 257 землище село Звездец./ вх.  № 159/ 19. 06. 2013 година/  

Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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

относно: Издаване  на  разрешение за изработване на проект за подробен 

устройствен план ПУП – план за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот 

000 246 землище село Бяла вода ./ вх.  № 160 19. 06. 2013 година/  

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

относно: Одобряване на проект за частично изменение на  ПУП - план за 

регулация  за   УПИ  І  - за  клуб на пенсионера,  ритуална зала, КОО, КПП , 

магазин, общ. хранене  в  УПИ ХІХ –  за параклис, квартал 4   по плана   на 

село  Евренозово./ вх.  № 158 /  19. 06. 2013 година/  
9. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  Малко  Търново 

относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ / вх. № 162 / 19. 

06. 2013 / 

10. Питания и  разни . 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№271 
 

На основание чл.21,ал.1,т.13,т.23 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА Общинския съвет 

Малко Търново приема изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред в 

община Малко Търново, както следва: 

 

 §1. Текстът на чл.12 се допълва като преди израза „всяка проява на” се добавя 

израза „забранява се”, като придобива следната редакция: 

 „Чл.12 Забранява се всяка проява на непристойно и скандално поведение, 

сбиванията и други прояви несъвместими с благоприличието и обществения морал по 

улиците, площадите, парковете, магазини, заведения за хранене и развлечения и други 

обществени места.” 

 

 §2. Текстът на чл.13 се допълва и изменя като преди израза „сервирането на” се 

добавя израза „забранява се”, израза „на явно пияни граждани” отпада и се заменя с 

израза „на граждани във видимо нетрезво състояние”, като придобива следната 

редакция: 

 „Чл.13 Забранява се сервирането на алкохол на граждани във видимо нетрезво 

състояние в заведения за хранене и развлечения.” 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№272 
 

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: „Обновяване 

на посетителски център в м.Петрова нива”, финансиран от Програма за развитие 
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на селските райони 2007 - 2013 г., при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга - 135 888,08 лв. (сто тридесет и пет хиляди 

осемстотин осемдесет и осем лв. и осем стотинки); 

• Валута на дълга - лева 

• Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

• Условия за погасяване: 

- 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 Държавен 

фонд „Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ 02/313/00198/19.11.2012 г. и по реда на Постановление № 81 от 23 

април 2010 г.; 

• Максимален лихвен процент - шестмесечен Е1Ж1ВОК 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 № 02/313/00198/19.11.2012 г. сключен 

между Община Малко Търново и Държавен фонд „Земеделие”, 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко Търново, 

произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства 

от възстановен данък върху добавената стойност във връзка с 

изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна 

помощ № 02/313/00198/19.11.2012 г. , сключен между Община Малко 

Търново и Държавен фонд „Земеделие”, 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 
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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. 

 

       

 

 

РЕШЕНИЕ 

№273 
 

            На  основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Малко 

Търново: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината 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 42 398.59 лв. (четиридесет и две 

хиляди триста деветдесет и осем и 0,59 лева) за обезпечаване на 110 % от стойността на 

допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ по договор № 02/313/00218 от 21.11.2012 г.. от мярка 313 

”Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Постоянна изложба на 

етнографското наследство и природни забележителности на община Малко Търново с 

прилагане на аудио – визуални компютърни технологии” сключен между Община 

Малко Търново  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

2. Възлага на кмета на Община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор №  02/313/00218 от 

21.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№274 
 

            На  основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Малко 

Търново: 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината 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 28 243,38 лв. (двадесет и осем 

хиляди двеста четиридесет и три и 0,38 лева) за обезпечаване на 110 % от стойността на 

допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ по договор № 02/313/00198 от 19.11.2012 г. от мярка 313 

”Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Обновяване на посетителски 

център в м. Петрова нива” сключен между Община Малко Търново  и ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция. 
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2. Възлага на кмета на Община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 02/313/00198 от 

19.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№275 
 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.5 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се 

дари на църковното настоятелство в с. Младежко УПИ VІІ в кв.7 по плана на с. 

Младежко, с площ 805 кв.м, за който е съставен АЧОС №453/09.04.2013г. 

 

ІІ. Възлага на кмета на общината да изготви заповед и договор за дарение. 

  

 

 

РЕШЕНИЕ 

№276 
 

 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 – 

план за застрояване на поземлен имот 000247, землище с. Звездец върху площ 0,131 

дка, вид на ПУП – план за застрояване.  

  

 

 

РЕШЕНИЕ 

№277 
 

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 – 

план за застрояване на поземлен имот 000246, м. „Бяла вода“, землище с. Бяла вода, 

върху площ 0,128 дка, вид на ПУП – план за застрояване. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№278 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  

Общински съвет Малко Търново  дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета 

на Община Малко Търново проект за изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - 

ПР /план за регулация/  за УПИ І-за клуб на пенсионера, ритуална зала, КОО, КПП, 

магазин, общ. хранене и УПИ ХІХ-за параклис, квартал 4 по плана на с. Евренозово. 
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Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 279 

 
Общински съвет Малко Търново предоставя на  Видка Тодорова Тодора  като 

законен представител на 4 – годишният Александър Мартинов Стоев сумата от  3 000 

лева за неотложно лечение.   Като сумата  предоставена от бюджета на  Общинска 

администрация е в размер на 2  000  лева, а разликата от 1 000 лева  бъде събрана от 

общинските съветници. 

 

 

 

   Поради изчерпване на  дневния ред  председателят на общински съвет Малко 

Търново господин Тодор Браяновски закри заседанието.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО ТЪРНОВО:  

  

__________________ 

/ ТОДОР БРАЯНОВСКИ/  

 

  


