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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          
    

П Р О  Т О  К О Л 

№ 3  
 

 

 На  22. 12. 2011 година  се  проведе третото   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:   Изменение и допълнение на 

„Наредбата за определяне на размера на местните данъци”. 

Изменение и допълнение на   „Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Малко Търново”- Раздел ” Такса за битови 

отпадъци ” - Приложение 1 Приемане  ПЛАН-СМЕТКА за 

приходите от такса битови отпадъци и необходимите разходи за 

дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане на битови 

отпадъци и поддържане на места за обществено ползване за 2012 

год. -  Приложение 2 / Вх.0 № 67/ 13.12. 2011 година  

2. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:  Изменение и допълнение на   

„Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Малко Търново” 

вх.  № 62/ 13. 12. 2011 година 

3. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:   Изменение и допълнение на   

„Наредбата № 1  за  обществения ред  в Община  Малко Търново,  

територията на община Малко Търново” вх.  № 63/ 13. 12. 2011 

година . 

4. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:   Актуализация  в разчета  за 

финансиране  на капиталовите разходи  за  2011 година / вх.  № 60/ 

13. 12. 2011 година  

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 
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5. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:  отдаване под наем на  

общински имоти в  землище село   Граматиково / вх. № 64/13. 12. 

2011 г. /  

6. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно: предоставяне на  концесия  

върху имот – публична  общинска  собственост / вх.  № 65/ 13. 12. 

2011 година / 

7. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:  предоставяне под наем   на  

част от  имот  -  публична  общинска     собственост  в  землището 

на село  Стоилово / вх.  №  50  от 02. 12. 2011  година/  

8. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно: отдаване под наем     

общински   земеделски   имот  в  землището на село  Стоилово  / вх.  

№  51  от 02. 12. 2011  година/  

9. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:  отдаване под наем     

общински   земеделски   имоти  / вх.  №  52  от 02. 12. 2011  година/  

10. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев , кмет на     

община  Малко   Търново, относно:  предоставяне под  наем  на 

помещения  имот -  частна общинска  собственост , сградата на  

Младежки  дом град  Малко Търново  / вх.  №  56  от 02. 12. 2011  

година/  

11. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно: прекратяване  на 

съсобственост  в  УПИ І – 33, 34 , кв. 10  по плана  на село  

Стоилово/ вх.  №  44  от 30. 11. 2011  година/  

12. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно: прекратяване  на 

съсобственост  в  имот с идентификатор  46663.501.1818 по плана 

на   град Малко Търново  / вх.  №  42  от 28. 11. 2011  година/  

13. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:  одобряване на  ПУП село  

Заберново  / вх.  №  14  от 11. 11. 2011  година. 

14. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново,  относно:     осигуряване  на достъп  

през  общински  имот  в землището на село   Евренозово , община 

Малко Търново  / вх.  №  13  от  11. 11. 2011  година. 

15. Докладна записка  от  господин  Тодор  Браяновски,  председател  

на   Общински съвет, относно:  избор на комисия  за  

предотвратяване на  конфликт на интереси /вх.  №  15/ от11. 11. 

2011/ 
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16.  Докладна записка от   Димитър   Стоянов, зам. кмет на община 

Малко Търново, относно:  предоставяне  за  ползване  на дървесина   

- Дирекция   „Общински  гори” от редовен  ЛФ 2012 година  /  вх. №  

46/ 30. 11. 2011година/  

17. Докладна записка от   господин  Илиян  Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:  определяне  на представляващ 

общината  в  сдружение с нестопанска  цел  „Местна инициативна  

група  Странджа” /  вх. №  39/ 30. 11. 2011година/  

18. Докладна записка от   господин  Илиян  Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:   изграждане  на  плътна 

ограда   между  общински  имоти и  частен  имот   / вх.  № 66/ 

13.12. 2011/ 

19. Докладна записка от   господин  Илиян  Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:    бракуване  на дълготрайни  

материални  активи  / вх.  № 68 / 13.12. 2011 г/ 

20. Докладна записка от   господин  Илиян  Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:   определяне     броя на  

членовете на   комисията по  чл. 8 ал. 2 от  ЗУЖВГМГЖСВ  /  вх.  

№  61 от  13. 12. 2011 година/  

21. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:    поставяне на   автобусна  

спирка  в   УПИ ІІ, квартал  7  по плана на  село  Калово/ вх. №  73 / 

14. 12. 2011 година/  

22. Докладна записка от   господин    Илиян   Янчев, кмет на     

община  Малко   Търново, относно:    поставяне на   автобусна  

спирка  в   УПИ ІІ, квартал  6  по плана на  село   Визица / вх. №  74 / 

14. 12. 2011 година/  

 

23. Питания и  разни . 
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                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

 № 15 

 

1.Общински съвет М.Търново приема направените 

предложения,изменения и допълнения,както следва:                                                             

       I.  Размер на годишната такса за битови отпадъци –  Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                

                  РАЗМЕР НА ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 

№по 

ред 

                                   

                           Р  А З  Д  Е  Л  

  Промил  

от 

01.01.2012 

г. 

        

1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани  

В строителните граници на населеното място, 

Както и за жилищни имоти на юридически лица 

 

1.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО    4.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   2.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

   0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   5.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

  3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 7.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

 1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

 2.5 

2. За нежилищни имоти на юридически лица в  

Строителните граници на населеното място 

 

2.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО  8.0 
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 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ  8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.5 

3. За нежилищните имоти на граждани извън  

Строителните граници на населеното място 

 

3.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ    3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 
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 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

4 За нежилищните имоти на юридически лица  

Извън строителните граници на населеното място 

 

4.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

 0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

5 За незастроени имоти в строителните  граници на 

населените места от община М.Търново за физически и 

юридически лица 

 

5.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

5.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите    - 
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Отпадъци в депа или други съоръжения 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

5.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

2.0 

6 За нежилищни имоти на граждани,използвани с 

търговска цел в  населените места от община 

М.Търново 

 

6.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

2.5 

6.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

2.5 

6.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК,С.БЯЛА 

ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

2.5 
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Към чл. 27 от „Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Малко 

Търново”- Раздел ” Такса за битови отпадъци ” да  се създаде ал. 1 с 

текст :  

„За юридически и физически лица собственици или ползватели 

на имоти в строителните граници на населените места на Община 

Малко Търново, които няма да се ползват през цялата година, 

обстоятелството се декларира с „Декларация за освобождаване в 

частта от такса за услуга  сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци” по Образец 1.  

Декларация Образец 1    се подава  в Общинска администрация 

до края на предходната година. За 2012 г до 31.01.2012 г. 

Към чл. 27 от „Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Малко 

Търново”- Раздел ” Такса за битови отпадъци ” да  се създаде ал. 2 с 

текст : 

„Всички данъчно задължени лица, декларирали желание за  

определяне  Такса за битови отпадъци  според количеството на 

битовите отпадъци за следващата календарна година, ползвателите 

подават Декларация Образец 2. В Декларацията се посочват видът и 

броят на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през 

годината.  

Декларация Образец 2    се подава  в Общинска администрация 

до края на предходната година.  За 2012 година до 31.01.2012 г. 

  За  2012 година всички данъчно задължени лица подали 

декларация по Чл.27 ал.2 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на Община 

Малко Търново, за определяне на таксата според количеството на 

битовите отпадъци за  следващата календарна година се събира 

такса: 

 За един контейнер 4,0 куб.м. – 1 650 лв./год. плюс 2 промила 

върху отчетната стойност на активите им за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване 

За всяка подадена декларация се извършва обстоятелствена 

проверка на място от длъжностни лица към общинска 

администрация. При установено несъответствие с декларираните 

данни, лицата подали декларация по чл.27,  не се освобождават от 

таксата по ал.1 и ал.2.  

Задължените лица, които имат неплатени задължения за 

местни данъци и такси към Община  Малко Търново за предходни 

години, не могат да подават Декларация Образец 1 и 2 ”  

Размерът /ставката/ на данъка върху недвижимите имоти  става 

„2,5 на хиляда”. 
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Размерът /ставката/ на данъка при възмездно придобиване на 

имущество остава 3 на сто върху оценката на прехвърленото 

имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-

висока стойност. 
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Образец 2 

                                                                       ДО КМЕТА 

 Вх.№ ......................                                          НА ОБЩИНА  

                                                                                           МАЛКО ТЪРНОВО                                                                              
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.27 ал.2 от НОАМТЦУ 
 

за определяне на такса битови отпадъци според количеството на 

битовите отпадъци 

 

1.от 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                            /наименование на задълженото лице/ 

Булстат/ЕГН 

Адрес за кореспонденция 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------тел----------------------       

Чрез 

                                                            /име и фамилия на представляващия/пълномощник  

2.от 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                            /наименование на задълженото лице/ 

Булстат/ЕГН 

Адрес за кореспонденция 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------тел----------------------       

Чрез 

                                                            /име и фамилия на представляващия/пълномощник  

3.от 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                            /наименование на задълженото лице/ 

Булстат/ЕГН 

Адрес за кореспонденция 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------тел----------------------       

Чрез 

                                                            /име и фамилия на представляващия/пълномощник  

 

 

Декларирам/е в качеството си на задължено лице/а по ЗМДТ,че за имот с партиден 

№  

и местонахождение                                                                   представляващ 

През ........год. таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от 

количеството изхвърляни отпадъци и ще използваме следните съдове за битови 

отпадъци : 

1 ....................................................................................................../вид и брой/ 

За декларирани неверни данни, нося  наказателна отговорност  по чл. 313 от 

Наказателния кодекс 

 

                                                                       Декларатори:1. 

                                                                                                                  2. 

                                                                                                                  3. 
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Образец 1 

                                                                                        ДО КМЕТА 

        Вх.№ ......................                                                                              НА ОБЩИНА  

                                                                                                                       МАЛКО 

ТЪРНОВО                                                                              
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.27 ал.1 от НОАМТЦУ 
 

за освобождаване от такса услуга сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

1.от 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                            /наименование на задълженото лице/ 

Булстат/ЕГН 

Адрес за кореспонденция 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------тел----------------------       

Чрез 

                                                            /име и фамилия на представляващия/пълномощник  

2.от 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                            /наименование на задълженото лице/ 

Булстат/ЕГН 

Адрес за кореспонденция 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------тел----------------------       

Чрез 

                                                            /име и фамилия на представляващия/пълномощник  

3.от 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                            /наименование на задълженото лице/ 

Булстат/ЕГН 

Адрес за кореспонденция 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------тел----------------------       

Чрез 

                                                            /име и фамилия на представляващия/пълномощник  

4.от 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

                                                                            /наименование на задълженото лице/ 

Булстат/ЕГН 

Адрес за кореспонденция 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ --тел ----------------------- 

Чрез 

                                                            /име и фамилия на представляващия/пълномощник  

 

Декларирам/е в качеството си на задължено лице/а по ЗМДТ,че за имот с партиден №  

и местонахождение                                                                                представляващ 

няма да се използва през цялата ....................г. 

За декларирани неверни данни, нося  наказателна отговорност  по чл. 313 от 

Наказателния кодекс 

 

                                                                       Декларатори:1. 

                                                                                              2. 

                                                                                              3. 

                                                                                              4. 
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ІІ. План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите 

за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битови 

отпадъци, както и почистване на обществени територии за 2012 год. -  

Приложение 2 
 

                                                

 

П  Л  А  Н  -  С  М  Е  Т  К  А 

 

за приходите от такса битови отпадъци и разходите за дейностите по 

събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за 

почистване на обществени територии за 2011г. 

  

 Приход

и/лв. 

Разход

и/лв. 

І. За гр. Малко Търново    

1.Приходи от такса БО    

-имоти на граждани  51 255  

-имоти на фирми    101 

300 

 

-недобор 147 108  

   

Всичко Приходи  299 663    

2.Разходи,предвидени в план-сметката:   

2.1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

     57 

577 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци        5 

762 

2.3 Почистване на територии за обществено ползване      52 

772 

2.4.Отчисления по чл. 71 е от ЗУО  7 200 

2.5.Отчисления по чл. 71 а от ЗУО  21 790 

2.6 Закупуване на нови съдове за БО  13 000 

2.7 Закупуване на МПС за сметосъбиране  30 000 

2.8 Съфинансиране на инвестиционен проект на регионално 

ДТБО М.Търново 

  

   83 

330 

Всичко Разходи  271 431    

Всичко I :   299 

663 

   271 

431 
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II.За селата: 

Граматиково,Звездец,Бръшлян,Младежко,Стоилово, 

Евренозово,Заберново,Близнак,Бяла вода,Калово,Визица 

  

1. Приходи от такса БО  124 512   

1.1.От такса за битови отпадъци за имоти на граждани и 

фирми плюс недобор  

 

 124 512 

 

   

Всичко приходи   124 512  

 

2.Разходи,предвидени в план- сметката : 

  

2.1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

  

77 881 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       12 

717 

2.3 Почистване на територии за обществено ползване       40 

700 

2.4.отчисления по чл. 71 е от ЗУО  3 600 

2.5.отчисления по чл. 71 а от ЗУО  10 896 

2.6 закупуване на нови съдове за БО  6 950 

Всичко разходи  152 744 

Всичко II :   124 

152 

   152 

744 

Общо за Община М.Търново 424 175 424 175 
 

 

 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№ 16 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА , Общински съвет дава 

съгласието си  в „Наредбата за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Малко 

Търново”,  глава трета, чл.62, т.26 „услуга с трактор” -  5/пет/ лева на час 

да се промени, както следва: такса за еднократна услуга с трактор  по 

маршрут „гр. Малко Търново – Сметище” - 10.00 /десет/ лева. 
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                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№ 17 

 
 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Малко 

Търново приема следната промяна  в Наредбата № 1  за  обществения ред  

в на   територията на община Малко Търново -  към раздел ІХ на  

„Административно-наказателни разпоредби”, към чл.36 ал.8: 

„ Ал.8” – за нарушители на чл.18, ал.2 се налага глоба в размер: 

 за първо нарушение –  глобата от 100/сто/ лева до 300/триста/ 

лева да се промени  от 20/двадесет/лева  до  100 /сто/лева. 

 за второ нарушение – глобата от 300 /триста/лева до 

500/петстотин/ лева да се промени  от 100/сто/лева  до 

500/петстотин/лева. 

 
 

 

    

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№ 18 

 

1. Да се намали общата сметна стойност на обект „Ремонт на общински 

пътища” с 204,52 лв. с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи  или било 222 300 лв., става 222095,48 лв., 

поради проведената процедура по ЗОП се освобождава финансов 

ресурс.  

2. Да се намали годишната задача на обект: „Основен ремонт на улично 

осветление с. Калово” с 587,24 лв. или било 27 000 лв., става 

26412,76 лв.    с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи, поради проведената процедура по ЗОП се 

освобождава финансов ресурс с източник на финансиране целева 

субсидия с капиталови разходи.  

3. Да се намали обект”Основен ремонт на сграда/здравна служба/ 

с.Звездец с 291,03 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства,поради това, че няма да се финансира през 2011 

г. 

4. Да се добави нов обект”Придобиване на хладилник WHILPOOL 

WBE3112” на стойност 549 лв. източник на финансиране целева 

субсидия за капиталови разходи за нуждите на ОДЗ”Юрий Гагарин” 

гр.Малко Търново във връзка с новите изисквания на Наредба 

№6/10.08.2011 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 

до 7 години. 
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5. Да се добави нов обект”Придобиване на хладилник BEKO CS230020 

с 533,79 лв. за нуждите на ЦДГ „Ален Мак” с.Звездец  с  източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи в размер на 

242,76 лв. и собствени бюджетни средства в размер на 291,03 лв. във 

връзка с новите изисквания на Наредба №6/10.08.2011 за 

здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години. 

 

 
 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№ 19 

 

            І. На основание 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 конкурс общински земеделски имоти в землището 

на с. Граматиково както следва: 

1. имот № 000491, с площ 4.576 дка, 

2. имот № 000475, с площ 15.020 дка 

3. имот № 092005, с площ 456.199 дка - част 

 

           ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена: 

- за регистрирани земеделски производители     - 1,50 лв./дка 

- за нерегистрирани земеделски производители - 4,50 лв./дка 

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски 

практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 

 
 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№  20 
 

            На основание чл. 17 ал. 1 т. 2 от Закона за концесиите 
Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се започнат 
подготвителни действия и се изработи обосновка на предоставянето 
на концесия върху имот № 000633 – друга производствена база с 
площ 21,291 дка в землището на с. Бръшлян, община Малко 
Търново.  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  21 

 

І. На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост Общински 

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

чрез конкурс 150 кв.м  от поземлен имот № 014054 – публична общинска 

собственост, целия с площ 19,681 дка, в землището на с. Стоилово за срок 

до десет години при следните конкурсни условия: 

 1.  начален месечен наем – 120 лева 

2. наличие на лицензия за национален оператор на обществена 

клетъчна            радиотелефонна GSM мрежа 

3. използване на имота за разполагане на базова станция 

ІІ. Възлага на кмета на общината да проведе конкурса при горепосочените 

условия 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  22 

 

І. На основание 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 конкурс общински земеделски имот № 000407, с 

площ 24.071 дка, в землището на с. Стоилово. 

 

ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена: 

- за регистрирани земеделски производители  –   1,50 лв./дка 

- за нерегистрирани земеделски производители – 4,50 лв./дка 

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски 

практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  23 
 

І.  На основание 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 конкурс, следните общински земеделски имоти: 

 

№по 

ред 

Землище Имот № Площ, дка 

1. Звездец 001646 53.996 

2. Близнак 016003 5.300 

3. Близнак 015022 11.163 

4. Близнак 015032 5.891 

5. Близнак 014008 5.501 

6. Близнак 014009 13.800 

7. Близнак 014010 8.354 

8. Близнак 014011 6.200 

9. Близнак 018027 8.600 

10. Близнак 028014 11.514 

 Общо:  130.319 
  

ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена – 4,50 лв./дка 

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски 

практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 

 

 

  

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№  24 

 

      І. На основание чл. 14 ал. 1 от Закона за общинската 
собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да 
бъдат отдадени под наем чрез конкурс следните самостоятелни 
помещения на първия етаж в на сграда – Младежки дом в гр. Малко 
Търново, с идентификатор 46663.501.929.1 /УПИ ХІ, КВ. 76 съгл. 
плана за регулация/ : 

1. Кафе – сладкарница с площ 180 кв. м 
2. Кафе – еспресо с площ 170 кв. м.  

            ІІ. Възлага на кмета на общината да проведе конкурса при 
следните условия: 
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1. начален месечен наем: 
- за  Кафе – сладкарница – 180 лв. 

      - за Кафе – еспресо            -  170 лв. 
      2. Липса на задължения към Община Малко Търново 

3.Регистрация на кандидата в Община Малко Търново 
 

     

                                                  

Р Е Ш Е Н И Е 

№  25 

 

                   На основание чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл. 17 ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство 
на територията Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 
си да се извърши прекратяване на съсобствеността, чрез продажба 
дела на общината, между Община Малко Търново и Красимир 
Лазаров в УПИ І - 33, 34, кв. 10 по плана на с. Стоилово, с площ 205 
кв. м. на цена 1742,50 лв. 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  26 

 

На основание чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и 

във връзка с чл.17, ал.2 и ал.3 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се извърши 

прекратяване на съсобствеността, чрез продажба дела на общината, между 

Община Малко Търново и Стефан Филчев в поземлен имот идентификатор 

46663.501.1818 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Малко Търново, с площ 10 кв.м на цена 160 лв. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  27 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и 

решение на ОЕСУТ, взето с протокол № 20/12.09.2011 г., Общински съвет 

Малко Търново одобрява подробен устройствен план /ПУП/ -  план за 

регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот № 020127  в м. „Край 

село”, землище с. Заберново, за обособяване на парцел „ За селски 

туризъм“  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  28 

 

   На основание  чл. 21  т. 5 от Закона за  местното самоуправление и   

местната  администрация  Общински съвет Малко  Търново дава  

съгласието си  общински имот  № 0000769 в  землището  на село   

Евренозово ,община  Малко  Търново  ,  да  бъде разделен  на  два имота , 

съответно  № 003198 – за път , с площ № ,576 дка и № 000769 – пасище , 

мера  с площ 72,050 дка  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  29 

 

 1.  Общински съвет  Малко  Търново  избира  комисия   за  

предотвратяване  и   разкриване  на конфликт на интереси  в състав  от 3  

члена . 

 2.  В състава   на   комисията  са  следните  съветници:  Стефан  

Златаров ,    Тодор   Браяновски и   Веселина   Градева . 

      3.  За  председател на комисията  се  определя  господин  Стефан  

Златаров  

 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№  30 

 

     1.Съобразно  чл.112 .ал.1,т.1 /”  чрез  продажба на стоящата дървесина 

на корен;/,да се осъществи ползването  на отдели и подотдели както следва 

: 

         Район М.Търново :   

         Иглолистни :  196”в”;197”а”;197”в” с  маса 1075 м3. 

         Широколистни :   71”о”;188”д”;218”д”;309”б” с маса 850 м3. 

 

         Район Звездец  :   

         Широколистни  :  

250”б”;250”д”;250”г”;250”и”;251”л”;253”г”;300”г”;249”з”;253”з”;249

”в”;300”в” с  маса 6100 м3. 
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      2. Съобразно  чл.112 .ал.1,т.2 /”  чрез добив и продажба на добитата 

дървесина;/  да се осъществи ползването  на отдели и подотдели както 

следва : 

          

         Район М.Търново :   

        Широколистни  :  

87”ф”;76”а”;76”п”;88”б”;88”в”88”д”;89”б”;89”ж”;87”м”  с  маса 2155 

м3. 

 

         Район Звездец : 

       Широколистни : 282”а”;282”е”;282”б”;283”л”  с маса 740 м3 

 

 

                                                                Всичко стояща маса 10 920 м3 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  31 

 

Общински съвет  Малко  Търново определя   Тонка  Костадинова  Стоева 

за  представител   на Община  Малко Търново   в  сдружение  „МИГ 

Странджа” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

 

№  32 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 48, ал. 3 

от ЗУТ, Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Валентина 

Ралева  да изгради плътна ограда с височина над 0,60 м.. между собствения 

й имот УПИ VІІ, общински УПИ VІ и УПИ ІІ – „за УПК” в кв. 56 по плана 

на гр. Малко Търново. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  33 

 

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

Търново дава съгласието си Община Малко Търново да бракува следните 

дълготрайни материални активи: 

 Роторна трошачка 

 Шкода МТС 24, А 23-59 ВМ 

 Шкода Мадара – самосвал, А 23- 65 ВМ 

 Зил – самосвал, А 23 – 62 ВМ 

 Котелно 

 Инсталация пресевна 

2. Кметът на общината да проведе търг за продажба на бракуваните 

дълготрайни  

материални активи като скрап, при начална цена 480 лв./тон 

3. Постъпленията от продажбата на бракуваните дълготрайни 

материални активи  

да се изразходят за закупуване на самосвал – до 25 тона, два малки 

самосвала – до 1.5 т или за катафалка. 

 4. Упълномощава кмета на общината да разпореди отписването на 

горните активи от счетоводния баланс. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  34 
 

1. Общински съвет  Малко  Търново избира Местната комисия по чл. 8, ал. 

2 от ЗУЖВГМЖСВ да се състои от 5 члена 

2. Председател на комисията да бъде Петя Йорданова Станева – 

представител на Общината. 

3. Членове на комисията: 

- Тодор Димитров Браяновски – представител на общински съвет 

- Донка Янкова Русинова – представител на общински съвет 

- Тодор Кирилов Петков – гражданин 

- Златина Лазарова Иванова – представител на общината  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  35 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка 

с чл. 4, ал. 3 от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на 

преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, 

рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 

56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново приема схема за 

поставяне на автобусна спирка в УПИ ІІ, квартал 7 по плана на с. Калово. 

 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка 

с чл. 4, ал. 3 от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на 

преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, 

рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 

56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново приема схема за 

поставяне на автобусна спирка в УПИ ІІ, квартал 6 по плана на с. Визица. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


