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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

     П Р О Т О К О Л  

№ 25 

 
На 26.07.2013 година се проведе двадесет и петото  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: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 

от Програмата за развитие на селските райони, 2007-2013г. (ПРСР )                       

/ вх. № 171/18. 07. 2013 г./  

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

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по Мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности” от 

Програмата за развитие на селските райони, 2007-2013г./вх. № 172/ 18. 07. 2013г./  

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

относно: Даване на съгласие да бъдат планирани лесовъдски мероприятия в 

поземлени имоти с характер на гора/вх. № 167/ 15. 07. 2013г./  

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на 

с. Заберново/ вх.№174/18.07.2013г./ 

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

относно:Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на 

с. Заберново/ вх.№173/18.07.2013г./ 

6.  Докладна записка от господин Тодор Браяновски – председател на Общински 

съвет Малко Търново относно: Удостояването на полк./о.з/ професор, д-р 

Иван Георгиев Филчев със званието „Почетен гражданин на 

Малкотърновска община”/вх.№169/16.07.2013г./ 

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

относно: Удостояване на госпожа Милка Тодорова Коларова със званието 

„Почетен гражданин на Малко Търново” /вх.№175/19.07.2013г./ 

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

относно: Увековечаването на паметта на проф. д-р Александър Фол, като 

почетен гражданин на град Малко Търново, преименуване на Исторически 

музей Малко Търново на негово име и поставяне на паметна 

плоча/вх.№176/19.07.2013г./ 

9. Докладна записка , от госпожа Веска  Градева относно: Достъп на младите 

хора до култура в община  Малко Търново 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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10.  Докладна записка от  господин Илиян Янчев относно: Кандидатстване на 

Община Малко Търново по  Програмата за развитието на селските райони 

2007 – 2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” с проект „Изграждане на многофункционален спортен 

комплекс в гр. Малко Търново” 

9. Питания и разни. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№  280 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново: 

  II..  Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Плана за развитие на общината. 

                    IIII..  Дава съгласие  Община Малко Търново да кандидатства с проектно 

предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“, 

по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие 

на селските райони, 2007-2013г. (ПРСР)  

IIIIII.. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

  

РЕШЕНИЕ 

№ 281 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново: 

  

  II..  Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Плана за развитие на общината. 

                    IIII..  Дава съгласие  Община Малко Търново да кандидатства с проектно 

предложение: „ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР - МАЛКО ТЪРНОВО – ГРАД НА 

МИННОТО ДЕЛО, ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ“, по Мярка 313 - "Насърчаване на 

туристическите дейности" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ  

IIIIII.. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

РЕШЕНИЕ  

№282 

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

съгласие да бъдат планирани лесовъдски мероприятия по Закона за горите, в следните 

поземлени имоти: 

 

           В района на землище Малко Търново с индентификатори - 46663.51.4; 

46663.49.444; 46663.51.455; 46663.51.374; 46663.49.23; 46663.33.2; 46663.25.37; 

46663.11.60; 46663.88.1; 46663.39.10; 46663.42.4; 46663.208.525; 46663.100.67. 
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РЕШЕНИЕ 

№ 283 

 

               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 20 лева/дка, за срок до 5 години, общински 

земеделски имоти № 000136, с площ 9.738 дка, отреден като пасище, мера и имот № 

000188, с площ 2.919 дка, отреден като пасище, мера с. Заберново. 
 

  

РЕШЕНИЕ 

№ 284 

 

На  основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и Наредба № 9 -  „За морално 

стимулиране на физически и юридически лица със заслужи към община Малко 

Търново”, Общински съвет Малко  Търново удостоява   о.з. полк. Проф. д-р Иван 

Георгиев Филчев със   званието „Почетен  гражданин  на община Малко Търново.  

 

 

Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 285 

 

  На  основание  чл. 17 ал. 1 т. 10 и във връзка с  чл. 21, ал. 1 т. 24 и чл. 21 ал. 2  от  

ЗМСМА  Общински съвет Малко Търново приема  Декларация за достъп на   младите 

хора до културата.  

 

Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 286 

1. Общински съвет Малко Търново декларира, че заложените дейности по 

проект: „Изграждане на многофункционален спортен комплекс в гр. Малко Търново” 

отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината за периода 2007 – 2013г.; 

2. Дава съгласието си Община Малко Търново да кандидатства  по  

Програмата за развитието на селските райони 2007 – 2013г., мярка 321 „Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” с проект „Изграждане на 

многофункционален спортен комплекс в гр. Малко Търново”; 

3. Дава правомощия на Кмета на Община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО ТЪРНОВО:  

  

__________________ 

/ ТОДОР БРЯНОВСКИ/ 

 


