
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          

    

П Р О  Т О  К О Л 

№ 6 

 

На 17. 02. 2012 година се проведе 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 общината  относно: 

Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2011г. на Община Малко 

Търново/ вх. № 62 / 10.02. 2012 

2. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Приемане на годишен отчет за състоянието на Общинския дълг за 

2011г./вх.  № 63/ 10. 02. 2012/ 

3. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Определяне размера на дивидента и разпределение печалбата за 2011г. на 

търговските дружества със 100% участие на Община Малко Търново в 

капитала/ вх. №64/ 10. 02. 2012/  

4. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на 

капиталови разходи- вх. №41/09.02.2012 

5. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Приемане на инвестиционна програма за 2012г. с източник за 

финансиране обща допълваща субсидия- вх. №42/09.02.2012  

6. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

капиталовите разходи финансирани от приходи по §40 00 „Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи” и други собствени 

приходи- вх. №43/09.02.2012 

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Финансиране на „Специализирана болница за долекуване и 

продължително лечение” – ЕООД гр. Малко Търново от бюджета на 

общината за 2012г., за сметка на местни данъци и такси и други 

собствени приходи в размер на 200 000лв.- вх. №44/09.02.2012 

8. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Утвърждаване на разходи по ал1,2 и 3 на чл. 35 от Постановление №367 

от 29 декември 2011г., за изпълнението на държавния бюджет на 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 



Република България за 2012година за подпомагане разходите за 

погребения - вх. №45/09.02.2012 

9. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

утвърждаване разчета за субсидии на организации с нестопанска цел 

/Читалища/ - вх. №46/09.02.2012 

10.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Финансирането на СНЦ Бизнес Център Малко Търново от бюджета на 

общината за 2012г. за сметка на местни данъци и такси и други 

собствени приходи в размер на 12 000лв. - вх. №47/09.02.2012 

11.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Използването на реализираните в края на годината икономии от 

средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности 

останали като преходен остатък по бюджета на общината - вх. 

№48/09.02.2012 

12.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Извършване разходи в полза на работници и служители, за пътуване от 

местоживеенето до местоработата и обратно- вх. №49/09.02.2012 

13.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Извършване разходи в полза на работници и служители, за пътуване от 

местоживеенето до местоработата и обратно- вх. №50/09.02.2012 

14.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Извършване разходи в полза на работници и служители, за пътуване от 

местоживеенето до местоработата и обратно- вх. №51/09.02.2012 

15.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Определяне размера на социално-битови разходи на персонала зает в 

Община Малко Търново- вх. №52/09.02.2012 

16.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Приемане на размера на приходите и разходите на извънбюджетните 

сметки и фондове за 2012г.- вх. №53/09.02.2012 

17.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Определяне численост и разходи за заплати за работещите в 

делегираните от държавата дейности и за местните дейности по 

общинския бюджет- вх. №54/09.02.2012 

18.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Ученическо столово хранене - вх. №55/09.02.2012     

19.Докладна записка от господин Тодор Браяновски-председател на 

Общински Съвет Малко Търново относно: предоставяне правомощия на 

кмета на Общината за прехвърляне на кредити за бюджетната – 2012г - 

вх. №56/09.02.2012     

20.Докладна записка от господин Тодор Браяновски-председател на 

Общински Съвет Малко Търново относно: определяне размера на 

разходите за представителни цели - вх. №57/09.02.2012     



21.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Проект за бюджет 2012г. на Община Малко Търново – вх. №40/09.02.2012 

22.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

предоставяне под наем на помещения имот – частна общинска 

собственост, сградата на Младежки дом – Малко Търново- вх. 

№58/09.02.2012     

23.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

Допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги- вх. №59/09.02.2012     

24.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

учредяване на безвъзмездна право на ползване / вх.  № 60/ 09. 02. 2012/  

25.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

отдаване под наем на помещение от имот публична – общинска 

собственост /вх.  № 61 / 09.02.2012 година  

26.Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  относно: 

отдаване под наем общински земеделски имот село  Стоилово  /  вх.№ 65/ 

10. 02. 2012/  

27. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината  

относно: отдаване под наем общински земеделски имот село  Близнак  /  

вх.№ 66/ 10. 02. 2012/  

28.Питания и  разни  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№53 

 

На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА,чл.30,ал.1 от ЗОБ: 

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Малко 

Търново към 31.12.2011 г. в т.ч. по : 

1.1.Приходите и разходите по бюджетни сметки,функции,дейности и 

параграфи на община Малко Търново към 31.12.2011 г. за 4 389 325 лв. с 

преходен остатък от 323102 лв. 

1.2.Приходите и разходите по извънбюджетни сметки и фондове на 

Община Малко Търново ,дейности и параграфи към 31.12.2011 г.  от 212 245 

лв. с преходен остатък в 1 329 487 лв. 

Приложения: 

1.Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г.  

2.Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 

31.12.2011г.  



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№54 

 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, както 

следва: 

1.Вид на кредита-договор за общински заем 

2.Размер на кредита-599 950 лв. 

3.Валута на кредита-в български лева. 

4.Предназначение на кредита-основен ремонт на улици в гр.Малко 

Търново 

5.Плащания по главница-70 584 лв. 

6.Лихвени плащания-10 610  лв. 

7.Краен срок за погасяване-15.07.2016 г. 

8.Остатък към 31.12.2011 г.-323 496 лв. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№55 

 

1.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност, 

чийто капитал е собственост на Община Малко Търново отчисляват 

дивидент  за Община Малко Търново след данъчно облагане на печалбата 

за финансовата 2011 г.-50 на сто от печалбата. 

2.Остатъкът от печалбата за 2011 г.,след отчисляване на дивидента за 

община Малко Търново да се отнесе в счетоводния баланс на дружествата 

в „Други резерви”. 

3.Едноличните търговски дружества  с ограничена 

отговорност,чийто капитал е собственост на Община Малко Търново 

покриват непокритите си загуби от минали години за сметка на 

„Неразпределена печалба” и „Други резерви”. 

4.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност  със 

сто процента участие  на Община Малко Търново  в капитала внасят 

отчисления дивидент до 31 май 2012 г. 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№56 

 

    Общински съвет одобрява   разпределението  на целевата субсидия за  

капиталови разходи в размер на 297 800 лв. За 2012 год., както следва: 

 

              1      Функция 08 Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, 

ремонт и  изграждане на пътища” 
§51 00-Основен ремонт на дълготрайни материални активи:  

 Изграждане и основен ремонт на следните общински пътища                    222 300 

лв. 

 
2     Функция 01”Общи държавни служби” 

§52 00- Придобиване на  дълготрайни материални активи: 

Обект Годишна стойност 

Придобиване на копирна машина и 

компютър - сървър 

 

7 003 лв. 

 
3     Функция 03 Дейност “Целодневни детски градини”  

§51 00-Основен ремонт на дълготрайни материални активи:  

Обект Годишна стойност 

Основен ремонт на ОДЗ „Юрий 

Гагарин” гр. Малко Търново 

22 300 лв. 

№ по 

ред 

№ на 

пътя 

Наименование на 

пътя 

Участък      

за ремонт, км 

Предложение за 

финансиране през 2012 

г./лв/ 

 1. ІV - 

98028 

І-9 - м. Босна-Звездец 

- Младежко 

    7.3         30 000 лв. 

 2. ІV - 

498704 

ІІІ-907 - м. Босна-

Визица - Бяла вода 

   3.0         17 300 лв. 

3. І-9 ІV 

98032 

ІV-980 - с. Звездец - 

Малко Търново - с. 

Бръшлян 

   1.6         15 000 лв. 

 

 

4. ІV - 

90095 

ІІ - 99 - Царево-

М.Търново – 

Сливарово 

   10         30 000 лв. 

 5. ІV - 

98712 

ІІІ - 907 - м. Босна-

Визица - Заберново 

   5.4         30 000 лв. 

 6. І-9 ІV-

98033 

ІV-980 - с. Звездец - 

Малко Търново - с. 

Стоилово 

   5.0         40 000 лв. 

7. І – 79612 І-9 - с. Звездец - 

Евренозово - Близнак 

ІІІ-908 

    20,1         45 000 лв. 

8. ІV - 

98708 

ІІІ - 907 - м. Босна-

Визица - Калово 

   3.6         15 000 лв. 

    Всичко                   222 300 лв. 



 
4     Функция 06 Дейност “ Водоснабдяване и канализация ” 
§51 00- Основен ремонт на дълготрайни материални активи :  

Обект Годишна стойност 

Съфинансиране проект „Почистване, 

корекция и укрепване на левия бряг на 

р.Младежка  

                                              47 097 лв. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№57 
 

Общински съвет приема  Инвестиционна програма за 2012 год. с 

източник за финансиране обща допълваща субсидия , както следва: 

               1.Придобиване на транспортно средство за нуждите на социалната 

дейност  в Дневен център за възрастни с увреждания гр. М. Търново                                  

-  12 900 лв. 

             2.Ремонт на фасада, покривна конструкция и вътрешен ремонт  на 

сграда Дневен център за възрастни с увреждания гр. М. Търново                                

- 32 100 лв. 

             3.Придобиване на стопански инвентар/обзавеждане стаи  в Дневен 

център за възрастни с увреждания гр. М. Търново                                                              

- 21 000 лв. 

4.Ремонт отоплителна система в    в Дом за възрастни с психични 

разстройства с. Заберново                                                                                                           

- 8 000 лв. 

             5.Проектиране на перално помещение  в Дом за възрастни с 

психични разстройства с. Заберново                                                                                     

- 25 000 лв. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№58 

 

Общински съвет приема  Капиталовите разходи финансирани  от 

приходи по §40 00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи” и други собствени приходи за 2012 г., както следва: 

 

 

 



Функция 01”Общи държавни служби” 

§51 00-Основен ремонт на дълготрайни материални активи: 

Обект Годишна стойност 

Ремонт кметство с.Звездец     12 000 лв. 

Ремонт кметство с. Близнак     3 000 лв. 

Ремонт кметство с. Стоилово     3 000 лв. 

Ремонт кметство с. Младежко     3 000 лв. 

Ремонт кметство с. Визица   3 000 лв. 

§52 00-Придобиване на материални  дълготрайни  активи:  

Обект Годишна стойност 

Придобиване на МПС  30 000 лв. 

 

§52 00-Придобиване на материални  дълготрайни  активи:  

Обект Годишна стойност 

Придобиване на жилищни апартаменти за 

нуждите на общинска собственост - 3 бр. 

12 000 лв. 

 

Функция 02 Дейност 239 “Други дейности на вътрешната сигурност” 

52 00-Придобиване на материални  дълготрайни  активи:  

Обект Годишна стойност 

Придобиване на специализиран автомобил 

за нуждите на пожарната безопасност  в 

М.Търново 

20 000 лв. 

 

Функция 06 Дейност “Чистота”  

§52 06-Придобиване на  материални  дълготрайни  активи:  

Обект Годишна стойност 

Съфинансиране изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците /депо 

83 330 лв. 

§52 00-Придобиване на  материални  дълготрайни  активи:  

Обект Годишна стойност 

Придобиване на специализирани 

автомобили и съдове  за нуждите на 

сметосъбиране и сметоизвозване  

97 500 лв. 

 

Функция 06 Дейност “Изграждане и ремонт и поддържане на уличната мрежа” 

§51 00- Основен ремонт на дълготрайни материални активи:  

Обект Годишна стойност 

Изграждане и ремонт на улична мрежа и 

междублокови пространства в населени 

места Община М.Търново 

80 000 лв. 

 

Функция 07 Дейност “Спортни бази” 

§51 00- Основен ремонт на дълготрайни материални активи: 

Обект Годишна стойност 

Ремонт сграда градски стадион  5 000 лв. 

 

Функция 07 Дейност “Обредни домове и зали” 

§52 00-Придобиване на  материални  дълготрайни  активи:  



Обект Годишна стойност 

Придобиване на автомобил за нуждите на 

обредна дейност 

6 900 лв. 

 

§53 00-Придобиване на  нематериални  дълготрайни  активи:  

Обект Годишна стойност 

Поектиране разширение гробищен парк 

гр.М.Търново 

8 000 лв. 

 

Функция 08 Дейност “Други дейности  по горско стопанство” 

§52 00-Придобиване на материални  дълготрайни  активи:  

Обект Годишна стойност 

Придобиване на МПС – 2 бр. 16 000 лв. 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№59 

 

          Общински съвет одобрява сумата от 200 000 лв. за финансиране на 

„Специализирана болница за долекуване и продължително лечение”- 

ЕООД гр.Малко Търново за сметка на местни данъци и такси и други 

собствени приходи за 2012 год.   

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№60 

 

Общински съвет одобрява предложения  годишен размер на помощта 

-   1000 лв. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№61 

 

Утвърждава разчета за субсидии на читалищата в община М.Търново 

в размер на 51 984  лв. 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 62 

 

Общински съвет одобрява сумата от  12 000 лв. за финансиране на 

СНЦ  Бизнес Център Малко Търново за сметка на местни данъци и такси и 

други собствени приходи за 2012 год.   

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№63 

 

 

Общински съвет приема реализираните в края на годината икономии 

от средствата за финансиране  на делегираните от държавата дейности 

останали като преходен остатък по бюджета на общината да се използват 

за финансиране на същите дейности, а именно: 

 
Наименование на дейността         лв.  

219/Др.д-ти по отбраната/ 9 739  
282/Отбранително мобилизационна подготовка/ 330  
283/Превантивна дейност при предотвратяване  

Последствия от бедствия и аварии 

2 378  

284/Ликв.на посл.от стих.бедствия/ 315  
285/Добр.формир.за защита / 6 830  
311/ЦДГ и ОДЗ/ 32 739  
322/Общообразователни училища/ 104 414  
326/Проф.парал.към СОУ/ 25 937  
337/Извънучилищни дейности/ 2 663  
431/ДЯ,ДК и Ясл.гр. в ОДЗ 64  
437/Здр.кабинет в д.градини и у-ща / 3 164  
541/ДВПР – Заберново/ 40 991  
551/ДЦВХУ-Малко Търново           84 421  
713/ Спортни бази за спорт за всички/ 326  
832/ Служби и дейности по поддържане общ. пътища         8 791  
Всичко :    323 103  

 

 

 



 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№64 

 

          1.Общински съвет М.Търново одобрява транспортни разходи по 

бюджета на ДВПР -с.Заберново в размер на 3000 лв. и утвърждава списък 

на длъжностите и лицата/съгласно приложение/. 

         2.Превоза да се извършва с автомобила на ДВПР –Заберново ,като 

пътуващите заплащат 30 на сто от направените разходи по линията 

с.Граматиково –с.Заберново и обратно ,а бюджета – 70 на сто. 

  

Приложение: 

Дейност”Дом за възрастни  хора с психични разстройства” с.Заберново 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№65 

 

На основание на чл.29/1/,/2/,/ 3/  и чл.67 ал.3 от Постановление №367 

от 29 декември 2011 год. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2012 год. предлагам  общински съвет М.Търново да  

одобри  85% от цената на билета: 

               1.От с. Звездец – до гр.Малко Търново и обратно за транспортни 

разноски за пътуване на: 

              Петкана Стоянова Цъгова - н-к отдел  „МДТ” 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№66 
 

Общински съвет М. Търново да одобри 85 % от цената на 

билета /Бургас-Малко Търново и обратно;М.Търново -Звездец и 

обратно за транспортни разноски за пътуване на: 

Директор- ЦДГ ”Ален мак „ с.Звездец - Теодора Иванова 

Борисова.   

            Учител- ЦДГ ”Ален мак” с.Звездец –Янка Кирова Марчева  

                   Дейност „Професионална паралелка горско стопанство”в СОУ 

            Учител – Николай Алексиев Иванов  

            Учител-Пепа Димитрова Люцканова 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№67 

 

Социално битовите разходи на персонала зает в общината да бъде в 

размер на 3 на сто на база начислените трудови разходи. 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№68 

 

Общинския  съвет приема размера на приходите и разходите на  

извънбюджетните  сметки и фондове за 2012 год, както следва: 

 

                                                                     Приходи                     Разходи 

 

1. Специална сметка към общинските съвети за приходите от 

приватизация на общински предприятия- Закон за приватизация и 

следприватизационен контрол :   

                                                          0.00                               0.00 

             2. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и 

следприватизационен контрол-Закон за приватизация и 

следприватизационен контрол: 

                                                                   1 344 лв.                          1 344 лв. 

             3. Специален фонд към съответните общински съвети за 

инвестиции и дълготрайни активи -Закон за приватизация и 

следприватизационен контрол: 

                                               2 232 лв.                           2 232 лв. 

 

Средствата да бъдат изразходвани в дейност 122 ”Общинска 

администрация ” по параграф 5200 и 5300 за закупуване на компютри и 

софтуер. 
                                     

 

 

 

 

 

  

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№69 

 

Общински съвет утвърждава справка за числеността на персонала и 

разходите за заплати със забележката към нея,както следва: 

         Наименование  Численост  Разходи  за 

Заплати 

За делегираните от държавата 

дейности  

 Заплати и 

възнагр.на 

персонала  

§100 

Др.възнагр.и  

Плащания за  

Персонала  

§200 

    

I.Общи държавни служби- ИЗО    

Дейност „Общ.администрация”       36.0  249 885    27 000 

II.Отбрана и сигурност    

Дейност”Др.д-ти по отбраната”            

В т.ч.:Охранители          1.0     3 240  

Техници ПУ          3.0     6 868  

 

Дежурни брой          5.0    30 883 

Дейност”Др.д-ти по вътр.сигурност”          

В т.ч.            

Обществени възпитатели        4.0     13 692 

Д-ст Добр.форм.за защ.при бедствия       6 830 

III.Образование    

Дейност”ЦДГ и ОДЗ”       15.0   103 052    36 248 

Др.дейности по образованието        5,0 По отчет   

IV. Здравеопазване     

Д.ясли,Д.кухни        3.0    26 193        480 

В т.ч. Ясл.гр.в ОДЗ       2.0     9 345        480 

          Д.кухня         1.0      6 548  

Здр.кабинет в ДГР и У-ща        2.0   10 300         

V.Соц.осиг.,подп. И грижи    

ДВПР –Заберново      33.0   166 000     5 120 

Дневен център-М.Търново      18.0   104 000     2 800 

Програми за вр.заетост     11.0   По отчет  

VII.Почивно дело,култура,рел.д-ти     

Дофинансиране на държавни 

дейности  

   



I.Общи държавни служби    

Общинска администрация     31.0   117 120      3 000 

Местни дейности    

I.Общи държавни служби- ИЗО    

Общински съвет     

Председател на Об.съвет     1.0      6 100  

Общински съветници    10.0     32 400 

III.Образование    

Столове    3.0    15 500     1 500 

IV.Здравеопазване    

V.Соц.осигур.,подп. и грижи    

ДСП   5,0    22 744        640 

Клуб на пенсионера    3.0     9 800         

VI.Жилищно строителство,БКС    

Др.д-ти по жил.стр-во,бкс и 

рег.развитие 

39.0  170 652         

Озеленяване    5.0    19 092         

Чистота  22,5   85 212      

VII.Поч,дело,Култура,рел.дейност    

Спортни бази    5.0   19 560  

Музеи  11.0   49 428  

РТВ   2.0   12 100  

Др.д-ти по културата    5.5   25 000  

VIII.Ик.дейности и услуги    

Др.д-ти по горското стоп-во  27.0  125 646  

Общ.пазари и тържища   7.0    24 533  

Др.д-ти по туризма  10.0    41 848  

 

Забележка:В справката не са включени: 

1/СОУ”В.Левски”-прилага система на делегиран бюджет. 

2/Делег.държавна д-ст „Читалища” численост -9 бр. 

3Местна дейност-СБДПЛ-Численост на персонала по Т.З. – 36 бр. 

Разходите за заплати на същите  са част  от общия размер на субсидията за 

съответните заведения. 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№70 

 
 

            Определя размер на режийните разноски за закуска и обяд за 

ученическото столово хранене за сметка на имуществените данъци и такси, 

неданъчни  и други общински приходи,както следва: 

              а/за закуска – 0,15 лв. 

              б/ за обяд – 0,40 лв.     

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№71 
 

                  Упълномощава кмета на общината,както следва:  

               При възникване на неотложни и доказани потребности през 

бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета  на 

общината да: 

 

- Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общите разходи на една бюджетна 

дейност,без средствата за заплати,осигурителни вноски и 

стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

- Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в 

една дейност или от една дейност в друга в границите на една 

бюджетна група,без да изменя общия и размер в частта на 

местните дейности; 

- Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл.14. 

                 Задължава кмета на общината : 

- Да ограничава или спира финансирането на бюджетни 

организации,звена и субсидирани дейности при доказано 

нарушение на бюджетната дисциплина. 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№72 
 

Одобрява предложения разход в размер на 5 000 лв., от които 

4 000 лв. за Кмета на Общината и 1 000 лв. за Председателя на 

Общински съвет. 



 

Р Е Ш Е Н И Е 

№73 

 

1.Общински съвет М.Търново приема Бюджета на Община 

М.Търново за 2012год., както следва: 
 

ПО ПРИХОДА                                                                                                   4 652 128 лв. 

Разпределен  по параграфи/съгласно приложение/ 

     I. Държавни  приходи /Бюджетни взаимоотношения                          2 051 123 лв.                                    

в т.ч.: 

             1.Обща допълваща субсидия                                                            1 736 811 лв. 

             2.Преходен остатък                                                                                314 312 лв. 

 

    II. Местни приходи                                                                                        2 601 005 лв. 

                                                            в т.ч. :                                                                                              

           1.Данъчни приходи                                                                                  166 000 лв. 

           2.Неданъчни приходи                                                                           2 020 984 лв.     

           3.Трансфери за местни дейности                                                          155 900 лв.   

                                                            в т.ч. : 

 -за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища              83 100лв                                                

          4. Целева субсидия за капиталови разходи                                         297 800лв.       

                                                            в т.ч. :                                                                

 -за изграждане и основен ремонт на общински пътища                           222 300лв. 

         5. Погашение по дългосрочен заем                                                      -  70 576 лв.    

         6. Преходен остатък                                                                                     8 791 лв. 

         7.  Възстановен безлихвен заем                                                               22 106 лв. 

 
ПО РАЗХОДА 

Разходите на общината за 2012 год. са в размер на                                    4 652 128 лв.  

в т.ч.: 

              За делегирани държавни дейности са разчетени                          2 051 123 лв. 

              За местни дейности  с дофинансиране                                             2 601 005 лв. 

Разпределението по Функции е както следва: 

 

Функция Общ размер 

лв. 

I.”Общи държавни служби”    725 088 

II”Отбрана и сигурност” 107 718 

III”Образование”    876 780 

IV”Здравеопазване”    246 724 

V”Социално осигуряване,подпомагане и грижи”    812 265 

VI”Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда”  862 512 

VII”Почивно дело,култура и религиозна дейност”     285 336 



VIII”Икономически дейности”     723 775 

IX”Разходи неквалиф.  в  други”       12 000 

Всичко:  4 652 128  

 

Тримесечно разпределение по приходната и разходната част, както следва: 

 

Наименование              Всичко:                 I                 II                  III                    IV 

Общо приходи 

По бюджет,лв.           4 652 128       1 175285       1 155 002     1 257 160      1 064 681 

 

Общо разходи 

По бюджет,лв.           4 652 128       1 175285       1 155 002     1 257 160      1 064 681 

 

Общински съвет М. Търново приема размера на просрочените 

задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 

2012 год. и размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани 

през бюджетната година, както следва: 

      Просрочени задължения –  28 799 лв. 

      Просрочени вземания –    205 736 лв.    
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№74 

 

На основание чл. 14 ал. 1 от Закона за общинската собственост 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени 

под наем чрез публично оповестен търг 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, при начален месечен наем – 

180 лева 

2. Кафе – еспресо с площ 170 кв. м., при начален месечен наем – 170 

лева  

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№75 

 

                  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 и чл. 6 

от Наредбата за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на 

територията на Община Малко Търново Общински съвет Малко Търново 

приема към чл. 50 от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги да се добави нова точка „такса за 

Разрешително за извършване на амбулантна дейност – 20 лева”. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№76 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 5 

от Закона за общинската собственост, чл. 52 от Наредбата за общинската 

собственост, във връзка с § 4 от ПЗР към Закона за народните читалища 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си Община Малко 

Търново да учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 

„Просвета 1927” – с. Граматиково върху сграда – читалище в УПИ ІІІ, кв. 

30 по плана на с. Граматиково, състояща се от два етажа и сутерен, със 

застроена площ 592 кв. м.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№77 

 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 

от Наредбата за общинската собственост Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъде отдадено под наем, чрез таен търг 

помещение в сградата на кметското наместничество с площ 12 кв. м, в 

УПИ VІ, кв. 17 по плана на с. Евренозово, при начален месечен наем 15.00 

лева и за срок до 5 години. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№78 

 

            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 Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез конкурс 

общински земеделски имоти № 039008 – 9,900 дка, № 000525 – 46,750 дка, 



№ 032067 – 12,857 дка, № 032021 – 20,000 дка и № 032018 – 39,048 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. 

 Срок на договора – 5 години 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№79 

 
 

     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 Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез конкурс, 

следните общински земеделски имоти в землището на с. Близнак:  

№ 000060 – 43,341 дка, № 000090 – 22,570 дка, № 000103 – 19,451 дка, № 

000106 – 49,680 дка,  

№ 000134 – 67,242 дка, № 000135 – 139,212 дка, № 000150 – 37,023 дка, № 

000174 – 56,460 дка,  

№ 000183 – 57,546 дка, № 000194 – 38,122 дка, № 000231 – 52,416 дка, № 

000277 – 110,030 дка,  

№ 000291 – 329,617 дка, № 000296 – 31,972 дка, № 000299 – 28,989 дка, № 

000322 – 39,581 дка,  

№ 000368 – 69,797 дка, 

    

     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. 

 Срок на договора – 5 години. 

 



 
 


