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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 33 

 
На 20.12.2013 година  в залата  на    читалище   „Просвета” се 

проведе      редовно     заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 

    

1. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Поемане на краткосрочен 

общински дълг чрез фонд за органите на местното управление 

„ФЛАГ” ЕАД / вх.№ 271/12.12.2013г./ 

2. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Промени в Разчета за 

финансиране на капиталовите разходи за 

2013г./вх.№273/12.12.2013г./ 

3. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци и такси на територията на община Малко 

Търново/вх.№274/12.12.2013г./ 

4.  Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно:  Изработване на проект за 

подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект : 

„Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с 

Република Турция” вх.№ 267/12.12.2013г. 

5. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: Предоставяне за ползване на 

дървесина – ОГП „ Общински гори” от лесосечен фонд 2014 година 

/вх.№272/12.12.2013г./ 

6. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: приемане на Наредба за реда и 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на 

територията на Община Малко Търново/вх.№268/12.12.2013г./ 

7. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно: прекратяване на съсобственост в 

УПИ ІХ – 80,кв.16 по плана на с. Визица/вх.№270/12.12.2013г./ 

8. Докладна записка от господин  Димитър Стоянов – Зам. кмет на 

община  Малко  Търново относно:  отдаване под аренда на общински 

земеделски имоти в землището на гр. Малко 

Търново/вх.№269/12.12.2013г./ 

9. Докладна  записка   от  господин  Димитър Стоянов    заместник  

кмет на общината относно поправка в   Решение  №  333  по 

протокол  № 32 от 29. 11. 2013 на общински съвет Малко Търново      

10. Питания и   разни. 

    

 

РЕШЕНИЕ 

№336 

 

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: „Повишаване на устойчивото и 

икономическо развитие на граничните общини чрез осигуряване на 

достъпна инфраструктура и подобряване на населените места ”, 

Договор  № РД – 02-29-353 от 13.12.2012 г.,  финансиран от 

Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съфинансиране  чрез 

държавния бюджет, приоритетна ос 1, схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, при следните основни параметри: 

Максимален размер на дълга – 387 186, 38 лв.; 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга –  краткосрочен дълг;  

 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. 
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 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 

Управляващия орган  на Програма за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България - Турция, съгласно Договор  № 

РД – 02-29-353 от 13.12.2012 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  № РД –  02-29-353 от 

13.12.2012 г. сключен  с Управляващия орган на Програма за 

трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, 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.  

 

РЕШЕНИЕ 

№337 

 

 Общински съвет Малко Търново одобрява направените промени по 

капиталовата програма на Община Малко Търново за 2013 г., а именно: 
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1. Да се добави нов обект „Обновяване на посетителски център в 

м.”Петрова нива” на стойност 10 901, 02 лв. с ДДС с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства. 

2. Да се намали годишната задача на обект ”Съфинансиране на проект 

Изграждане на  Регионална система за битови отпадъци М.Търново на 

стойност 10 901, 02 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни 

средства поради  това , че собствения принос ще се осигури през 2014 г. 

 

  

       

РЕШЕНИЕ 

№338 
 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци и такси на територията на 

община Малко Търново, както следва: 

§1. В чл.43 се правят следните изменения и допълнения: 

1.  Дл.1 се изменя със следното съдържание: „(1) За 

превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 

несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", 

"Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 данък за 

съответната година се заплаща с намаление 40 на сто.“ 

2.  Ал.2 се изменя със следното съдържание: „ (2) За 

превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 

включително и съответстващи на екологични категории "Евро 

3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за 

съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто 

намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.“ 

3. Създава се нова ал.4 със следното съдържание: “(4) За 

автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични 

категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто 

намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" 

- с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 

13 данък.“ 
ІІ. Възлага на Кмета на Община Малко Търново или упълномощени от 

него лица да отразят приетите промени в Наредбата за определяне размера 

на местните данъци и такси на територията на община Малко Търново. 
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РЕШЕНИЕ 

№339 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет Малко 

Търново дава съгласие за изготвяне на проект за подробен устройствен 

план – парцеларен план за обект: „Изграждане на интегрирана система за 

наблюдение по границата с Република Турция“.  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№340 

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

чл.112,ал.1,т.1 и.2 от ЗГ, регламентиращ ползването на дървесина от 
горите, чрез продажба на стоящата дървесина на корен и чрез добив и 
продажба на добита дървесина,да се осъществи ползването на дървесина 
от отдели и подотдели от лесосечен фонд 2014 година както следва : 

 
Район М.Търново: 72”а”;”г”; 199”е”;218"м”198”в”;”к”;201 

”а”;”б”;202”г”;217”а”; 153”а” - 6480 M3 широколистна стояща маса.  

 

 

   

РЕШЕНИЕ 

                                               №341 

 

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

Търново приема 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на 

територията на Община Малко Търново 

 

РАЗДЕЛ  І  Общи разпоредби: 

Чл. 1. С тази Наредба се урежда реда и начина за добиване на дървесина в 

земеделски земи, лични стопанства и в други, които не представляват гора 

по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за 

опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 

211, ал. 4 от Закона за горите.  

Чл. 2. /1/Отсичането на дървета в земеделски земи до 5 /пет/ броя се 

извършва с разрешение на кмета на Общината, съгласно чл. 32, ал. 2 от 

Закона за опазване на селскостопанското имущество, въз основа на 

подадено писмено заявление. 

/2/ Към заявлението се прилагат:  
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документи за собственост на имота - решение за възстановяване или 

нотариален акт 

- актуална скица на имота  

- удостоверение за наследници, когато имота е наследствен 

- изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявителя не е 

собственик, наследник или съсобственик. 

Чл. 3 /1/ В случаите, когато заявлението за отсичане е за по-голям брой 

дървета или когато е заявено отсичане на орех, кестен, бадем, лешник и 

черница, както и други видове дървета, представляващи особена ценност 

за селското стопанство и се намират под режим на особена закрила, 

разрешението за отсичане на дърветата се издава от Кмета на Общината, 

въз основа на протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността 

за отсичане.  

/2/ Огледа на място и преценката за целесъобразност за отсичане се 

извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на общината, 

съгласно чл. 32, ал. 3 от   Закона за опазване на селскостопанското 

имущество. 

Чл. 4 /1/ Имотът, посочен в заявлението по чл. 2 и чл. 3 се трасира от 

съответната поддържаща фирма /за землища невключени в АГКК/ или 

правоспособно лице /за землища включени в АГКК/ в случаите, когато 

границите на имота са неясни на терена.  

/2/ Задължително трасиране се извършва в случаите, когато имотът 

граничи с горски фонд.  

/3/ За един имот се издава еднократно  разрешително за срока на договора  

и се ползва само от собственика на имота, без право на преотстъпване на 

други лица 

Чл. 5 Срока на валидност на разрешителното за отсичане е 30 /тридесет/ 

дни от датата на неговото издаване. 

Чл. 6  Маркирането на дървета, за които е издадено разрешение за 

отсичане, се извършва с марка, собственост на Община Малко Търново, по 

образец, съгласно чл. 53 ал. 1, 2 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 Г. за 

контрола и опазването на  горските територии".  

Чл. 7 Общинските марки носят номера 01, 02 и 03 и абревиатура „Община 

Малко Търново”. 

Чл. 8 Общинските марки се регистрират в регистър, заведени със 

съответния номер и данни за длъжностното лице, на което са зачислени и 

данни на длъжностните лица, които ще извършват маркирането, като за 

това се уведомява Държавното горско стопанство. 

/1/ Изработването на общинските марки за маркиране на дървесина, добита 

извън горски територии, се организира и е за сметка на общината, като в 

общината се води списък на марките. 

/2/ Кметът на общината определя със заповед реда за изваждане от 

употреба на марките по ал. 1 и реда за уведомяване в случай на изгубване 
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или кражба.  

/3/ Марките по ал. 1 се предоставят на длъжностни лица със заповед на 

кмета на общината.  

/4/  Копие от заповедта по ал. 2 и 3 се изпращат в 7-дневен срок от 

издаването й на директора на съответната РДГ.  

Чл. 9 /1/Общинската марка да се съхранява в касата на Общинско 

предприятие „Общински гори” 

/2/ Директорът на общинското предприятие „Общински гори” определя 

длъжностно лице, което да маркира и експедира добитата дървесина. 

Чл. 10 Длъжностните лица, определени да съхраняват марките и да 

извършват маркирането носят персонална отговорност за зачислената им 

марка. 

 Чл. 11 /1/ При изгубване или нарушение целостта на марката, 

длъжностните лица незабавно информират Общинската администрация. 

/2/ Загубена общинска марка се обезсилва със заповед на Кмета на 

Общината. 

/3/ Длъжностното лице, допуснало изгубване на марката носи 

дисциплинарна отговорност. 

Чл. 12 Длъжностните лица извършващи действия по тази наредба, носят 

отговорност за законосъобразността и целесъобразността на сечта. 

Чл. 13  Заявителят носи отговорност за недопускане на отсичане на 

дървесина в чужд или спорен имот, както и немаркирани дървета, като 

заявителя подписва декларация за това. 

 

    РАЗДЕЛ  ІІ  Маркиране и сортиментиране на дървесината на корен 

Чл. 14 След издаване на разрешително дърветата, подлежащи на отсичане 

се маркират с марка, собственост на Общината. 

Чл. 15 Марката се поставя в основата на дърветата от долната страна на 

склона с жълта боя така, че след отсичането им марката да остане на 

дънера. 

Чл. 16 /1/ След маркирането на корен се извършва сортиментиране. Когато 

това е невъзможно поради липса на специални измервателни уреди, 

определянето на обема се извършва след отсичането, в лежащо състояние. 

             /2/ Пространствените кубически метри са с плътност 0,50 куб. м.  

Чл. 17 За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен се 

заплащат такси, съгласно чл. 29, ал. 2 от настоящата Наредба. 

 

   РАЗДЕЛ  ІІІ Измерване и кубиране на отсечената дървесина в лежащо 

състояние 

Чл. 18 Добитата дървесина, нарязана на по-малки секции, се измерва по 

дължина /в метри/ и среден диаметър /дебелина в сантиметри по средата на 

дължината на секцията/. 

Чл. 19 /1/ Когато дървесината е за огрев, обема се изчислява в 
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пространствени кубически метри. 

            /2/ В случаите, когато отсечената дървесина е подредена на фигури, 

тогава обема на добитата дървесина се определя от размера на фигурата 

/дължината, височина и ширина/ директно в пространствени кубически 

метри. 

Чл. 20 За измерване в лежащо състояние се заплаща такса, съгласно 

утвърдените в Наредба за администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на Община Малко Търново. 

 

   РАЗДЕЛ  ІV  Маркиране на дървесината в лежащо състояние 

Чл. 21 При добиването на дърва за огрев, маркирането се извършва най-

малко на 30% от общия обем добита дървесина. 

Чл. 22 Когато добитата дървесина е от ценни дървесни видове - орех, 

кестен, бадем, лешник и черница, както и други видове дървета, 

представляващи особена ценност за селското стопанство и се намират под 

режим на особена закрила или е за материал, добитото количество се 

маркира на 100% в челата на секциите. 

Чл. 23 Маркирането на дървесината в лежащо състояние се заплаща такса, 

съгласно чл. 29, ал. 3 от настоящата Наредба. 

 

   РАЗДЕЛ   V Заплащане и издаване на удостоверения за транспортиране 

   Чл. 24 /1/  Таксите за заплащане на услугата за добиване на дървесина 

извън горски фонд включват: 

цената за маркиране и сортиментиране на дървесината на корен; 

цената за измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние; 

цената за маркиране на дървесина  в лежащо състояние; 

такса за издаване на превозен билет за транспортиране. 

/2/ За събраните такси се издава приходна квитанция. Оригиналът от 

квитанцията се дава на собственика /ползвателя/. 

/3/ Приходите от събраните цени на услугата се внасят с седемдневен срок 

в касата на Общината. 

Чл. 25 /1/ Добитата дървесина се транспортира, придружена с превозен 

билет. 

/2/ Превозният билет важи само за указания в него ден на транспортиране. 

/3/ Превозният билет придружава дървесината до мястото на нейната 

доставка, посочено в него и се съхранява за срок от 2 години.   

/4/ Превозният билет се издава в два екземпляра, като оригинала се дава на 

собственика /ползвателя/. 

Чл. 26 В превозния билет се описва обема на превозваната дървесина по 

сортимент. За всяко превозно средство се издава отделно превозен билет. 

Чл. 27 Крайния срок за извозването на добитата дървесината се 

регламентира при издаване на разрешителното. 
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РАЗДЕЛ  VІ Ползване на дървесина от имоти в урбанизираните територии 

Чл. 28 За добив на дървесина, в имотите в урбанизираните територии, 

разрешителното се издава по реда на чл. 62, ал. 10 от ЗУТ. 

 

 РАЗДЕЛ  VII  Такси за ползване на дървесината, добита извън горския 

фонд 

Чл. 29 /1/ За издаване на разрешително за добив на дървесина извън горски 

фонд по чл. 2, чл. 3 и чл. 28 се заплаща такса в размер на 10 лева. 

            /2/ За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен : 

Едра     1.00 лева/куб. м. плътен 

Средна 1.20 лева/куб. м. плътен 

Дребна 1.40 лева/куб. м. плътен 

Дърва   2.50 лева/куб. м. пространствен 

             /3/ За измерване, кубиране и маркиране на дървесината в лежащо 

състояние: 

Едра     2.50 лева/куб. м. плътен 

Средна 3.00 лева/куб. м. плътен 

Дребна 3.00 лева/куб. м. плътен 

Дърва   2.00 лева/куб. м. пространствен 

              /4/ За издаване на превозен билет – по 2.00 лева за всяко едно /без 

ДДС/. 

              /5/ За продажба на 1 куб. метър пространствен:  Дърва   10.00 лева 

/без ДДС/ 

    

РАЗДЕЛ  VIIІ  Административно-наказателни разпоредби. 

Чл. 29 Наказва се с глоба от 100.00 до 500.00 лв., ако не подлежи на по-

тежко наказание, който отсече, унищожи или повреди без разрешение 

дърво или лозя, опазвани, съгласно Закона за опазване на 

селскостопанското имущество. 

 

Тази Наредба е приета от Общински съвет – Малко Търново с Решение № 

341 от 2013 година   във връзка с чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване 

на селскостопанското имущество, чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и 

съобразно чл. 10, чл. 11 от Наредба № 1 по опазване на селскостопанското 

имущество, издадена от Министъра на земеделието и горите, ДВ бр.52 / 

1976 г. 

 

                                  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От 

................................................................................................................................. 
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Адрес: гр./с/.............................................ул. .............................................. 

тел.................... 

                 

Уважаеми г-н кмет, 

             Моля на основание чл. 32 ал. 2 /ал.3/ от ЗОСИ и чл.2 /чл.3/ от 

„Наредбата за реда и начина за ползване на дървесина, добита извън 

горски фонд” на Община Малко Търново, да ми бъде издадено 

разрешително за сеч за ......................... бр.дървета в имот с номер  

......................................, находящ се в землището гр. 

/с./..............................................поради следните причини : 

..................................................................................................................... 

Прилагам: 

Решение на ОС”Земеделие” гр. Малко Търново или нотариален акт 

№................... от ............г.  

Актуална скица на имота, 

Удостоверение за наследници, 

Нотариално заверено пълномощно 

 

Декларирам че ми е известно, че не мога да извършвам сеч на дървесина 

преди да ми бъде издадено разрешително за сеч, маркиране и превозен 

билет. 

Известно ми е, че нося наказателна отговорност при отсичане на дървесина 

в чужд или спорен имот. 

Дата:................................г.                                                      

Подпис:.......................... 

Гр./с./....................................       

                                    .................................................... 

Община Малко Търново                                                                    

/ име, фамилия/ 

                                                                                            

ПРЕВОЗЕН    БИЛЕТ 

 

Серия ............... 

На основание чл. 32 от Закона за опазване на селскостопанското 

имущество, и РАЗРЕШИТЕЛНО за сеч №........./.............г. община Малко 

Търново, УДОСТОВЕРЯВА, че лицето 

................................................................................................................................. 

от гр./с./ ..........................................., ул......................................................... е 

придобило и заплатило с приходна квитанция 

№......................../.............................г. следните дървени материали, /дърва за 

огрев/ добити в местност „....................................................................”, 

землище ..........................................., имот №............................................ 
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№ 

по 

ред 

Категория 

дървесина 

Дървесен 

вид 

Общо 

колич. 

куб.м. 

 Такса 

на 

корен 

за куб.м 

Обща  

стойност 

лв. 

Дата Колич Подпис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Едра строит. 

дървесина 

              

2 Едра строит. 

дървесина 

              

3 Едра строит. 

дървесина 

              

4 Дърва за 

огрев 

              

5 Вършина               

  ВСИЧКО:               

    Материалите са измерени, описани и маркирани с общинска марка № 

........................, собственост на Община Малко Търново, транспортират се с 

кола №......................................... и ще бъдат извозени до гр./с./ 

........................................ ул........................................................................ 

Превозният билет  важи за дата .....................месец.....................20..........г. 

Час на тръгване ......................................ч. 

Собственик.......................................                                           

Длъжностно лице................................ 

 

 

 

      

   

РЕШЕНИЕ 

                                               №342 

 

 

                   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 Руса Евтимова Стоянова, 

Ефтим Янев Периклиев, Янчо Кирязов Евтимов, Донка Костова Евтимова 

и Ирина Евтимова Георгиева, по отношение на УПИ ІХ - 80, кв. 16 по 

плана на с. Визица, за 17/957 идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС № 473/09.12.2013 г. за сумата от 

170,00 лв. 
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РЕШЕНИЕ 

                                               №343 

 

     І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 6, 

т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 1, 

ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под аренда, без търг или 

конкурс, на Милена Петрова Стоянова, от гр. Малко Търново, общински 

земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново както следва: 

№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

площ 

1 46663.84.942 Изоставена орна земя 67.349 

2. 46663.84.944 Изоставена орна земя 9.390 

   76.739 

   

   ІІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за аренда за 

създаване на орехови и черупкови насаждения с Милена Петрова 

Стоянова, от гр. Малко Търново за посочените в т. І имоти за срок от 15 

години, при годишна арендна цена 8 лв/дка, с условие арендното плащане 

да се актуализира с изтичане на всяка стопанска година, натрупания за 

периода общ индекс на потребителските цени, обявен на интернет 

страницата на Националния статистически институт. 

 

       

   

РЕШЕНИЕ 

                                               №344 
            

 

     На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински 

съвет – Малко Търново дава съгласието си т. ІІ от Решение № 333 по 

протокол № 32 от 29.11.2013 г. да приеме следния текст: 

  

„ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 

2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 1, ал. 

3 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – Малко Търново 

дава съгласието си СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО Т. І 

ОТ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ, да бъдат отдадени под аренда, без търг 

или конкурс, на Милена Петрова Стоянова, от гр. Малко Търново, 

общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново както 

следва: 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:  ____________ 

/ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 

 

 

 

№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

площ 

1 46663.84.943 ИЗОСТАВЕНА ОРНА 

ЗЕМЯ 

83.761 

2. 46663.84.945 ИЗОСТАВЕНА ОРНА 

ЗЕМЯ 

120.374 

3. 46663.10.527 Изоставена орна земя 7.873 

   212.008 


