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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 
 

 
     

П Р О Т О К О Л 

№ 26 
 

На 30.08.2013 година се проведе двадесет и   шестото   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:  отчет  за изпълнението на бюджета  на 
приходите и  разходите  на  Община Малко  Търново  към 30. 06. 

2013 година  / вх. № 189/ 22. 08. 2013 година/  
2. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: Актуализация в разчета  за финансиране 
на капиталовите  разходи  за 2013 година  / вх. № 185/ 09. 08. 2013 

година/ 
3. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  изменение  и допълнение  на  Наредба за 
определяне размерите  на местните данъци и такси  на  

територията на община Малко Търново  / вх. № 190/ 22. 08. 2013 
година/ 

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

Малко  Търново относно:   приемане на  Наредба за изменение  и 
допълнение на  Наредбата за определяне условията за управление и 

ползване на  общинските пътища на община  Малко Търново / вх. № 
191/ 22. 08. 2013 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно: промяна предназначението на  имоти 

публична общинска собственост по  кадастралната карта на град 
Малко Търново / вх. № 193/ 22. 08. 2013 година/ 

6. 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. № 194/ 
22. 08. 2013 година/ 

7. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно:   прекратяване на съсобственост  по  
плана  на село  Близнак / вх. № 195/ 22. 08. 2013 година/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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

Малко  Търново относно:   прекратяване на съсобственост  по  
плана  на село  Близнак / вх. № 196   / 22. 08. 2013 година/ 

9. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно:   отдавана  под  наем  на общински  

земеделски имоти в землището  на  село  Заберново / вх. № 200   / 
22. 08. 2013 година/ 

10. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно:   кандидатстване  на  община  Малко  

Търново  с проект „Подай ръка – подари  бъдеще” / вх. № 192   / 22. 
08. 2013 година/ 

11. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно:  Кандидатстване на  Източно – 

католическа енория „Света  троица”  Малко Търново с проектно 
предложение по  Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 
места” от Програма за  развитие на селските райони  2007  - 2013 

година  / вх. № 197    / 22. 08. 2013 година/ 
12. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:   Приемане на  цена на добитите  дърва за 
огрев в земеделските  имоти  отдаване под наем на  Община Малко 

Търново   / вх. № 198 / 22. 08. 2013 година/ 
13. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:   предоставяне   за ползване на дървесина  
- Дирекция  „Общински гори” от допълнителен ЛФ  2013  / вх. № 199 

/ 22. 08. 2013 година/ 
14. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:   преименуване на   Исторически  музей  
Малко Търново  на  Исторически музей „Проф. Александър Фол”  
град  Малко Търново / вх. № 201 / 22. 08. 2013 година/ 

15. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно:  поставяне на паметник на Проф. 

Александър Фол   пред  исторически  музей   град  Малко Търново / 
вх. № 202 / 22. 08. 2013 година/ 

16. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно:    Увековечаване на  паметта на  Проф. д-

р  Александър Фол    като почетен  гражданин  на  град  Малко 
Търново / вх. № 203 / 22. 08. 2013 година/ 

17.  Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  
Малко  Търново относно:    предоставяне  на  финансова помощ в 

полза на  физическо лице / вх. № 203 / 22. 08. 2013 година/  
18. Питане и разни.  

 
 



 3 

   
Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 287 
 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА 

1.Приема информацията за изпълнението на бюджета към 30.06.2013 г. в 
т.ч. 

1.1.Приходите и разходите по бюджетни сметки на Община Малко 
Търново съгласно приложение №1. 

1.2.Приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове на 
Община Малко Търново съгласно приложение №2. 
 

         
Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 288 
 

1. Да се намали общата сметна стойност на обект „Ремонт на 
общински пътища” с 38 543,96 лв. с източник на финансиране 

целева субсидия за капиталови разходи  или било 261 500 лв., става 
222 956,04 лв., поради проведената процедура по ЗОП се 

освобождава финансов ресурс.  
2. Да се добави нов обект”Доставка на употребяван колесен 

комбиниран багер-1 бр. за нуждите на Общинско предприятие 
„БКС” на стойност 35 000 лв. с източник на финансиране целева 
субсидия за капиталови разходи за осигуряване на изпълнението на 

общински дейности - благоустройствени, комунални и ремонтни 
дейности. 

3. Да се добави нов обект ” СМР по частичен ремонт на улично 
осветление” в гр.Малко Търново на стойност 10 079,99 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 
4. Да се добави нов обект ”Закупуване на употребяван специален 

товарен автомобил ГАЗ 53 на стойност 4 350 лв. необходим за 
събиране и извозване на битовите отпадъци. 

5. Да се добави нов обект:”Доставка и монтаж на детски съоръжения за 
игра” за ОДЗ „Юрий Гагарин” на стойност 13605,36 лв. от които 

11 700 лв. с източник на финансиране  външни помощи /Българската 
сесия на Асоциацията на Европейските жени  в гр.Брюксел/ и целева 

субсидия за капиталови  разходи в размер  на 1905,60 лв.  
6. Да се добави нов обект ”Закупуване на два броя компютърни 

конфигурации” за нуждите на Общинска администрация на стойност 

1638,36 лв. с източник на финансиране целева субсидия за 
капиталови разходи. 
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7. Да се намали сметната стойност на обект”Благоустрояване на 

общински терени” в гр.Малко Търново  с 10 079,99 лв. с източник на 
финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

8. Да се намали годишната задача на обект”Придобиване на лек 
автомобил” с 4350 лв. 

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 289 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във връзка  с ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 18 от Закона на пътищата, Общински съвет - Малко 

Търново:  

ППриема следните допълнения и изменения в Наредбата за 

определяне условията за управление и ползване на общинските пътища на 
Община Малко Търново: 

Чл. 18 (6)  Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за 

срок от една година 
Чл. 20. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се 

отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и 
при нанасяне на повреди и щети на пътищата, както и не плащане на 

таксите по чл. 18, ал. 5. 
(2) Лицата, получили разрешение за специално ползване, 

отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени 
щети по пътищата или възстановяват разходите, направени от  общината 

за това. 
(3) Обжалването на действията по чл. 19 ал. 1 и чл. 20 ал. 1 е при 

условията и по реда на Административно процесуалния кодекс. 
 
  

Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 290 

 

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

Общински съвет - Малко Търново:  

  Променя т. 40 от Списък с видовете услуги, права и цени за 

тях към чл. 62 от Наредба за определяне размерите на местните данъци и 
такси на територията на община МАЛКО ТЪРНОВО, както следва: 

 

40. Такса за специално ползване на общинските пътища 

 За издаване на разрешително за движение на тежки и/или 
извънгабаритни пътни превозни средства   - 200 лв 

http://www.malkotarnovo.org/obsuvet/naredbi/NAREDBA_DAN.pdf
http://www.malkotarnovo.org/obsuvet/naredbi/NAREDBA_DAN.pdf
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 За временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на 

пътя – 50  лева  на обект  

 

Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 291 

  
І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.  6 ал. 1 

от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността, 
Общински съвет – Малко Търново обявява имоти с идентификатори 

46663.501.1743 и 46663.10.528 по кадастралната карта на гр. Малко 
Търново за частна общинска собственост 

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме действия, 
съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОС и уведоми Службата по геодезия, 

картография и кадастър гр. Бургас за направената промяна.  
 

Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 292 
  

             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 № 001310 в землището 
на с. Граматиково, с площ 6.102 дка 

 
 

Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 293 

 
                   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 Милен Михайлов Михайлов 

по отношение на УПИ ІІ - 179, кв. 29 по плана на с. Близнак за 93/659 
идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в 

АЧОС № 456/21.08.2013 г. за сумата от 930,00 лв. и по отношение на УПИ 
ХІ - 179, кв. 29 по плана на с. Близнак за 50/659 идеални части от 

поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 
457/21.08.2013 г. за сумата от 500,00 лв. 
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Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 294 
 

                   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 Милен Михайлов Михайлов 
по отношение на УПИ ІІІ - 177, кв. 29 по плана на с. Близнак за 85/1435 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в 
АЧОС № 458/21.08.2013 г. за сумата от 850,00 лв.  

 
 

Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 295 
 

            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 5 лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок до 5 години, 
общински земеделски имоти в землището на с. Заберново както следва: 

№ землище Начин на трайно 
ползване 

Имот № площ 

1.  Заберново Пасище, мера 000180 20.873 
2.  Заберново Пасище, мера 000181 1.608 

3.  Заберново Пасище, мера 000187 2.379 
4.  Заберново Пасище, мера 000199 8.522 

5.  Заберново Пасище, мера 000209 1.912 
6.  Заберново Пасище, мера 000237 4.525 

7.  Заберново Пасище, мера 000249 11.048 
8.  Заберново Пасище, мера 000293 27.617 

9.  Заберново Нива 000367 4.086 
10.  Заберново Пасище, мера 000467 10.209 

11.  Заберново Пасище, мера 000483 6.517 
12.  Заберново Нива 000525 5.984 

13.  Заберново Нива 010001 5.761 

14.  Заберново Пасище, мера 000129 1.989 
15.  Заберново Пасище, мера 000143 2.475 

16.  Заберново Пасище, мера 000175 0.424 
17.  Заберново Пасище, мера 000176 2.932 

18.  Заберново Пасище, мера 000193 0.417 
19.  Заберново Пасище, мера 000206 3.755 

20.  Заберново Пасище, мера 000211 1.163 
21.  Заберново Пасище, мера 000212 1.616 

22.  Заберново Нива  000215 1.947 
23.  Заберново Пасище, мера 000287 1.374 

24.  Заберново Нива  000288 4.100 
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25.  Заберново Пасище, мера 000295 1.418 

26.  Заберново Пасище, мера 000345 5.679 
27.  Заберново Пасище, мера 000362 8.634 

28.  Заберново Пасище, мера 000372 7.759 
29.  Заберново Нива  000414 4.500 

30.  Заберново Нива  000431 3.505 
31.  Заберново Нива  000451 6.346 

32.  Заберново Пасище, мера 000515 6.000 
33.  Заберново Пасище, мера 013011 2.999 

34.  Заберново Нива  014012 10.000 
35.  Заберново Пасище, мера 016021 1.129 

36.  Заберново Пасище, мера 021051 2.899 

37.  Заберново Нива  021053 4.001 
38.  Заберново Нива  031023 4.000 

39.  Заберново Нива  031027 0.501 
    202.603 

 
 

Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 296 

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

ЗМСМА Общински съвет Малко Търново: 

 
1. Дава съгласие за участие на Община Малко Търново като проектен 

партньор в партньорство с Община Царево, Община Приморско и 
Сдружение „Българско сдружение за личностна алтернатива” да 

кандидатства с Проект „Подай ръка – подари бъдеще“ по Програма 
„Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – Грижа за деца в риск, на 

Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 и поема ангажимент за 
неговото изпълнение. 

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие на Община Малко Търново 2007-2013г. 

3. Дава правомощия на Кмета на Община Малко Търново да подготви и 
представи необходимите документи пред Министерство на 
образованието и науката, Главна дирекция „Структурни фондове и 

международни образователни програми” в партньорство с Община 
Царево, Община Приморско и Сдружение „Българско сдружение за 

личностна алтернатива”  проект „Подай ръка – подари бъдеще“ по 
Програма „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – Грижа за деца в 

риск, на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014. 
4. Декларира,  че предназначението на сградата на ОДЗ „Юрий 

Гагарин” гр. Малко Търново, обект на финансиране по проекта, няма 
да бъде променяно за период от 10 години след приключване на 

дейностите по проекта. 
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Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 297 

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

Общински съвет  Малко Търново :   
Декларира, че дейностите по  проект  „ Реконструкция и ремонт  на 

източно католически  храм „Света Троица – град Малко Търново”,  имот с 
кадастрален  класификатор  46663. 501. 1005, находящ се на  УПИ ІХ, кв. 

77 по плана на град Малко Търново , област Бургаска  отговарят на  
приоритетите  на  Общинския план за  развитие на  община Малко 

Търново 2007 – 2013 година.   
 

 

Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 298 

 
 Общински съвет – Малко Търново дава съгласие да бъде приета 

продажна цена на дървесината, добита за сметка на наемателя на 
отдадените под наем земеделски имоти – 16,00 лв/пр. м³ без включен ДДС. 

 
 

Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 299 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.2, във вр.ал.2 
от ЗГ, Общински съвет Малко Търново дава съгласие да се осъществи 

ползването на дървесина от отдели и подотдели от допълнителен ЛФ 2013 
година както следва: 

 • от инвентаризирани насаждения вследствие на снеголома и 
снеговала: 

 Район Малко Търново: 
87„г”;”ф”;185”а”,”б”;188”а”;189”а”;1894”д”;190”н” 

Широколистни – 1 049 м³ лежаща маса. 
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Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 300 
 

На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, Общински съвет Малко 
Търново преименува Исторически музей Малко Търново на Исторически 

музей „Проф.д-р Александър Фол” гр. Малко Търново. 
 

 

Р  Е Ш Е Н И Е 

№ 301 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.57, ал.1 от ЗУТ, 
Общински съвет Малко Търново 
 1. Дава съгласие за поставяне на паметник на проф. Александър Фол 

пред Исторически музей Малко Търново. 
 2. Средствата за изработването на паметника да бъдат за сметка на 

общината. 
 3. Възлага на Кмета на Община Малко Търново да осъществи 

контрол по изпълнението на настоящето решение. 
 

Р  Е Ш Е Н И Е 
№ 302 

 
На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и Наредба №9 за морално 

стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към община 

Малко Търново, Общински съвет  Малко Търново дава съгласие Община 
Малко Търново да удостои със звание почетен гражданин на гр. Малко 

Търново посмъртно на проф. д-р Александър Фол. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№   303 

 
  Общински съвет Малко Търново  предоставя на  Господинка  

Николаева Дренчева  като законен  представител на 15 – годишният  
Желязко Киров Дренчев сумата от  1 200 лева за неотложно лечение. 

   
Поради изчерпване на дневния ред председателят  на общински съвет 

Малко Търново закри заседанието. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
МАЛКО ТЪРНОВО:  

 ____________________ 
/ ТОДОР БРЯНОВСКИ/  



 10 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


