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       ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          

    

П Р О  Т О  К О Л 

№ 7 
 

На 30. 03. 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 стратегия за  управление на общинска  

собственост / вх. № 84 / 02.03. 2012година/ 

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

относно: Приемане на годишна програма за управление и   

разпореждане с имотите  - общинска  собственост.  / вх. № 87/ 02.03. 

2012 година/  

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

относно: Определяне на основните  наемни цени  за отдаване под наем 

на  общинските  недвижими имоти.  / вх. № 86/ 02.03. 2012/   

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

относно:  Определяне предназначението на общинските  жилища / вх. 

№ 88/ 02.03. 2012/ 

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

относно: Издаване на Запис на заповед от община Малко Търново в 

полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган по Оперативна програма 

„Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане в размер на 

313 195, 05 лв. /триста и тринадесет хиляди сто деветдесет и пет 

лева и пет стотинки/ по Договор №  BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 

16.03.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 

2013 г., Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, 

Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 
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04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на 

наводнения в 178 малки общини” за проект: „Почистване, корекция 

на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко" 
сключен между община Малко Търново и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството /вх. №98/21.03.2012г/ 

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

относно: Издаване на Запис на заповед от община Малко Търново в 

полза на ДФ “Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща 

разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор № 

02/322/00065 от 23.10.2009 г., сключен между Държавен фонд 

“Земеделие” и Община Малко Търново, по мярка 322 “Обновяване и 

развитие на населените места” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони,  проект: 

“Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане на 

улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново”./вх.  № 

104/ от 22.03.2012г/   

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

относно:  Продажба на имот  - частна  общинска собственост  в град  

Малко  Търново  / вх. № 94/ 02.03. 2012 година/ . 

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

относно: Отдаване под наем на земеделски имот землище Малко 

Търново/ вх.  №  108/ 22.03. 2012г / 

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

относно: отдаване под наем на общински имоти в землище село 

Евренозово / 107/ 22.03. 2012 г/ 

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

относно: Отдаване под наем на земеделски имот землище село Бяла 

Вода  и   село   Калово   / вх. № 106/ 22.03. 2012 г/ 

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

относно: Сключване на предварителен договор за изготвяне на ПУП с. 

Младежко/ вх.  № 105/ 22.03.2012 г 

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

относно:  Продажба на имот  - частна  общинска собственост  в  село 

Близнак, община Малко Търново  / вх. № 95/ 02.03. 2012 година/ 

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

относно:  Кандидатстване  с проект за отпускане на  финансови 

средства от фонд „Социална закрила” / вх. № 97/ 16.03. 2012 година/. 

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

относно: Промяна на ценоразпис за продажба  на дървесина  от 
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временен склад и тарифна такси за добив на корен / вх. № 88/ 02.03. 

2012 година/. 

15. Докладна записка от   господин  Тодор Браяновски  - председател  на 

Общински съвет, относно: Съответствие на  работите  по ремонта  

на  църквата в  село  Сливарово с приоритетите на  Общинския  план 

за развитие. / вх. № 102/21. 03. 2012год./ 

16. Докладна  записка от госпожа  Веселина  Градева ,  относно: финансова  

помощ./ вх.  № 99/ 21.03. 2012 год./ 

17. Докладна  записка от   госпожа   Веселина  Градева, относно: 

финансова  помощ / вх. № 100/21. 03. 2012год./ 

18.  Докладна записка от Веселина Градева – общински съветник, относно:  

съставяне на обществен съвет / вх. № 101/21. 03. 2012год./. 

19. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно: отдаване под наем на  общински земеделски  имоти в землище  

град  Малко  Търново / 111/ 22.03. 2012 г/ 

20. Питания и  разни . 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 80 
 

На  основание   чл. 21 ал. 1 , т. 8 и  т 12  от   ЗМСМА и  във връзка  чл.  8  

ал. 8  от  Закона  за  Общинската собственост и  на основание  

 
С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я 

 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА  

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА  2012–2015 г. 

 

  І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
               Стратегията за управлението на общинската собственост на община 

Малко Търново за периода 2012 - 2015 г. е разработена в съответствие с 

изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС след извършване на задълбочен и 

всестранен анализ на състоянието по управлението и разпореждането на 

общинската собственост. Избрани са основните цели, принципи и приоритети 

за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска 
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собственост, описани  са основните характеристики на отделните видове 

имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на 

разпореждане. 

               Разработването на стратегията е продиктувано не само от 

нормативните изисквания, но и от необходимостта от усъвършенстване на 

плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като 

основа за разработване на годишните програми за управление и разпореждане 

с имотите, за периодично отчитане на настъпилите промени в сравнение с 

предишните планови периоди, за отчитане на новите приоритети на 

общинското развитие, за ефективно и рационално управление на общинската 

собственост в интерес на гражданите от общината.  

                Общинската собственост е материална основа на местното 

самоуправление. Ефективното, планирано и в интерес на населението на 

общината управление е предпоставка за успешното реализиране на 

политиката на общината във всички сфери. 

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за 

общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от 

общинските дейности. Предначертаните предварително цели и приоритети, 

оповестените намерения на общината при управлението и разпореждането с 

общинско имущество ще внесе прозрачност, последователност и ред, ще 

намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. 

Предварително обявените стратегически намерения ще предизвика по-широк 

интерес и съответно ще увеличи приходите от продажба и отдаване под наем. 

 

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Нормативна основа на общинската собственост. 

      Конституцията на Република България от 1991 година възстанови правата 

и икономическата самостоятелност на общините, като ги обяви за 

юридически лица и им предостави правото да притежават своя собственост, 

да извършват стопанска дейност и да съставят самостоятелен бюджет. 

      Приетите в последствие промени в Закона за собствеността и Закона за 

местното самоуправление и местната администрация очертаха кръг от имоти, 

които следваше по силата на тези текстове да преминат в собственост на 

общините. Законът за общинската собственост, в сила от 01.06.1996 г., 

регламентира режима на имотите общинска собственост и правомощията на 

кметовете и общинските съвети при управлението и разпореждането с тях. На 

същата дата влезе в сила и Закон за държавната собственост. Едновременното 

приемане на двата напълно симетрични закона имаше амбициозната задача 

окончателно да раздели двете равнопоставени по българската конституция 
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собствености държавна и общинска. За съжаление, поради отсъствието на 

ясни и безспорни критерии за разграничаване на двата вида собственост, 

прилагането им се натъкна на неочаквани трудности. Наложи се практиката 

общинската собственост да се доказва, съответно признава като такава, чрез 

дългите и тромави процедури на така нареченото деактуване, които забавиха 

процеса на установяване и обособяване на общинската собственост. 

Извършените през 1999 г. промени в Закона за общинската собственост, бе 

положителен опит да се поправят голяма част от пропуските и слабостите на 

закона от редакцията му от 1996 г., но въпреки това процесът на отделяне и 

формиране общинската собственост продължава и до днес. 

       Конкретните правомощия  на кмета на общината по придобиването, 

управлението и разпореждането с общинско имущество се регламентират със 

специалните Наредби, приети от Общински съвет – Малко Търново. 

 

2. Обхват 

 Настоящата Стратегия за управление на общинска собственост обхваща 

периода 2012 – 2015 година. 

 Стратегията определя политиката за развитие на общинската 

собственост и стопанската дейност на община Малко Търново.  

 

 

 

3. Структура на стратегията 

1. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост; 

2. Основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 

3. Нужди на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 

4. Други данни, във връзка с управлението на общинската собственост. 

  

 

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Основните цели при управлението на общинската собственост са в 

съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския 

план за развитие на Община Малко Търново за периода 2007 – 2013 година, 

приет с Решение № 1184 от 21.12.2006 г. на Общински съвет – Малко 

Търново. 
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1. Принципи при управление и разпореждане с общинската 

собственост 

 Законосъобразност; 

 Приоритетност на обществения интерес; 

 Публичност; 

 Целесъобразност; 

 Състезателност при  разпореждането. 

 

2. Основни цели 

 Осигуряване на устойчиво развитие на общината  

 Подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, 

култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността. 

 Опазване и подобряване на екологичната среда. 

 Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите 

от стопанисването на общинската собственост.  

 

3. Приоритети 

 Привличане на инвеститори на територията на общината 

 Стимулиране на частния бизнес 

 Развитие на публично – частното партньорство 

 

 

ІІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. 

КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ 

 

 Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и 

частна, в Община Малко Търново има съставени 3 952 акта за общинска 

собственост. 

 Структурирана по вид и предназначение на имотите общинската 

собственост е посочена в Таблица № 1. 

 

 

 

                          Таблица № 1 

№ 

по 

ред 

Вид на имота 
Брой 

имоти 

1. Незастроени поземлени имоти 243 
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2. Застроени нежилищни имоти 

- сгради 

- части от сгради 

30 

29 

1 

3. Детски градини и ясли 3 

4. Училища 1 

5. Здравни заведения 3 

6. Социални заведения 2 

7. Музеи 6 

8. Читалища 3 

9. Спортни имоти 4 

10. Сгради на общината, кметствата и кметските 

наместничества 

12 

11. Жилищни имоти 117 

12. Земеделски земи от общинския поземлен фонд 3135 

13. Гори и земи от общинския горски фонд 423 

Общо: 3970 

 

 С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 

година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, 

който продължава и в момента. 

  

1.   НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ 

            Към края на 2011 г. в Община Малко Търново има съставени 243 акта 

за общинска собственост с предмет незастроени имоти в регулационните 

граници на населените места. От тях 163 са за терени в селата и останалите  

80 – за терени в гр. Малко Търново. Преобладаващият брой имоти са с площ 

до 1000 кв.м. На териториите на селата незастроените терени са предимно с 

жилищно предназначение. 

 През 2011 година се констатира намаляве на инвеститорския интерес 

към незастроените общински имоти, както за закупуване, така и за ползване 

под наем 

          Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 

открояват следните:  

 

Рискове и слаби страни 

- относително намаление на приходите от продажби и наеми на незастроени 

имоти в      

  общинския бюджет. 

- риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане; 
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- риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на 

терени за осъществяване функциите на общината. 

 

Плюсове и възможности 

- оптимизиране процеса на управление; 

- - увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови 

имоти; 

- повишаване на инвестиционния интерес към терени в общината с 

възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване 

на нови инвестиции;  

 -  максимално развитие потенциала на всеки имот. 

   

                                  Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 

               Политики и задачи 

- да се ускори  процесът на идентификация на общинските терени; 

- да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки 

терен, съобразно предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП); 

- да се наложи практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да 

се реализират крупни проекти върху общински терени; 

 

2. ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ 

 

       Към настоящия момент Община – Малко Търново е собственик на 31 

сгради и част от сграда.  

       Начинът на ползване и видът на имотите е представен в Таблица № 2. 

 

                    Таблица № 2 

№ 

по 

ред 

Вид 

на 

имота 

Начин на ползване 

Отдадени 

под наем,          

бр. 

Право на 

ползване,   

бр. 

За 

безвъзмездно 

ползване,  

бр. 

Използвани 

от 

общински 

структури 

Общо,          

бр. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сгради 8  3 20 31 

2. 

Части 

от 

сгради 

1   1 2 

Общо: 9 - 3 21 33 
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                В един общински имот са настанени териториални структури на 

държавни институции - Агенция по заетостта, Агенция за социално 

подпомагане, Общинска служба по земеделие и гори, Регионална дирекция по 

горите, които по закон не заплащат наеми. 

 

                За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска 

собственост. 

                Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради 

на територията на селата.  

                Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения в 

някои села. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. 

Училищните сгради са с големи прилежащи терени, което би могло да 

привлече инвеститорски интерес и изграждане на бази за отдих и туризъм.    

                Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 

открояват следните:  

Рискове и слаби страни 

- лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за 

поддръжка и опазване на собствеността; 

- наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;  

- риск от нецелесъобразни решения за разпореждане  

- намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем; 

 

Плюсове и възможности 

- възможност за използване на сградния фонд чрез публично-частно 

партньорство  

- оптимизиране процеса на управление;  

- осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти 

за подобряване състоянието  на имотите. 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 

Политики и задачи 

- да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно 

изискванията на Наредба № 5/2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на 

строежите; 

- да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по 

поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за 

разпореждане; 
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- да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми 

за осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието 

сградите; 

- да се преобразуват от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на 

публична собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване; 

 

2. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ 

 

  Към края на 2011 г. жилищния фонд на Община Малко Търново 

се състои от 117  жилища от които: 

                      -  ведомствен фонд  – 8 броя,   

                      -  резервен фонд      –  15 броя,   

                      - за настаняване на граждани  - 94. 

 

  В общинските жилища са настанени общо 91 семейства. 

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Жилищата са построени 

преди повече от 25 години. Физическото им състояние не е добро. По-

голямата част от тях са  в едропанелни блокове, с течове от фугите и 

покривните пространства, с мухъл по северни и западни фасади. Поради 

ограничените средства от много години не е извършвано саниране по тези 

сгради. Проблем създава и факта, че основната част от общинските жилища 

са разположени в сгради със смесена собственост - частна и общинска, с 

преобладаващ съществен дял на частната собственост. Към настоящия 

момент средствата, които се получават от наеми са недостатъчни за 

поддръжката на жилищния фонд. Забелязва се тенденция за ежегодно 

увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка.  

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 

открояват следните:  

Рискове и слаби страни 

- Общинските жилища са недостатъчни за задоволяване на 

потребностите на крайно нуждаещите се и социално слабите граждани 

-  значителен процент остарял сграден фонд; 

-          нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на 

собствеността; 

- наемни правоотношения с нередовни платци 

- риск от грешни решения за разпореждане. 

   

Плюсове и възможности 

                   -    продажба на амортизирани жилища чрез търг или конкурс; 
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                   -    възможност за актуализация на наемната цена, на база 

социалноприемливо              

                        процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар. 

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 

Политики и задачи 

                       - приемане на методика за актуализация на наемната цена в 

съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите на семейството; 

                       - извършване на продажби на жилища, строени преди повече от 

25 години чрез търг или конкурс; 

                       - ускорено придобиване от общината, чрез различни практики 

(ново строителство, замяна на общински имоти, отстъпване право на строеж, 

срещу определен брой жилища) на нови социални жилища 

 

3. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

 

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи /ЗСПЗЗ/ през 1992 г. на Община Малко Търново са 

възстановени 45 751.802 дка земеделски земи, които съгласно чл. 10 от 

Закона за защитените територии, са публична общинска собственост. На 

основание чл. 19 от ЗСПЗЗ на общината бяха предадени имотите, останали 

след възстановяването на правата на собствениците. В Община Малко 

Търново тази земя е в размер на 50 983.892  дка.  

 

Земеделските земи, публична общинска собственост 

представляват: 

- пасища, мери,   

- ливади 

- изоставени ниви 

- полски пътища 

Структурата на публичната общинска собственост по населени 

места е посочена в Таблица № 6.  

                   Таблица № 6 

№ 

по 

ред 

Населено място 

Публична общинска 

собственост 

бр.имоти площ, дка 

1. гр. Малко Търново 99 3 417,332 

2. с. Граматиково 241 4 793,155 
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3. с. Звездец 127 1 610,353 

4. с. Стоилово 199 10 271,294 

5. с. Бръшлян 403 2 146,003 

6. с. Евренозово 306 10 223,788 

7. с. Близнак 342 588,152 

8. с. Младежко 184 1 416,090 

9. с. Бяла вода 306 670,307 

10. с. Калово 252 2 254,809 

11. с. Заберново 285 1 780,983 

12. с. Визица 168 3302,955 

13. с. Сливарово 223 3 276,581 

Общо: 3 135 45 751.802 

 

              Това е селскостопанския фонд, който Община Малко Търново може 

да отдава под наем на регистрирани земеделски производители и с който 

може стимулира земеделието и животновъдството на своята територията. 

               Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 

10 дка), разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес 

за наемане или аренда. Законът за собствеността и ползването на 

земеделските земи (включително и предстоящите му промени), дава 

възможност  за  доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. 

Комасацията се извършва по изрично  съгласие на собствениците на 

земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена  е  

възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят 

границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки 

за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и 

екология. 

               Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 

открояват следните:  

Рискове и слаби страни 

- голям брой маломерни имоти, разпокъсана собственост; 

- законови и други ограничения при разпореждане с част от  

земеделските земи  

- необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване; 

- наличие на изоставени и необработваеми земи. 

 

Плюсове и  възможности 
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-      с влизането ни  в Европейския съюз и стартиране на процеса на 

субсидиране на селскостопанското производство се увеличава възможността 

за реализиране на приходи; 

-   актуване на нови имоти; 

- стартиране процеса на комасация на земеделските земи ; 

-     възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, 

разположени в близост до населените места и индустриалните зони. 

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 

Политики и задачи 

- да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация 

на собствеността, за комасация и рекултивация на земите; 

- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на 

предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал; 

 

4. ГОРИ И ЗЕМИ В ГОРСКИ ФОНД 

 

  Горският фонд на Община Малко Търново е 90 018 дка.       

    Разпределението на горския фонд по населени места е посочен в Таблица 

№ 11. 

                      Таблица № 11 

№ 

по 

ред 

Населено място 
ГОРИ 

бр. имоти площ, дка 

1. гр. Малко Търново 18 30 033,413 

2. с. Граматиково 41 10 793,794 

3. с. Звездец 100 23 309,879 

4. с. Стоилово 11 3 499,999 

5. с. Бръшлян 12 2 206,892 

6. с. Евренозово 14 2 560,004 

7. с. Близнак 17 1 679,984 

8. с. Младежко 3 960,000 

9. с. Бяла вода 41 4 621,257 

10. с. Калово 26 2 003,043 

11. с. Заберново 29 2 894,433 

12. с. Визица 106 1 944,235 

13. с. Сливарово 5 3 512,019 
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Общо: 423 90 018,948 

 

  Горите включват дъбови, други широколистни и иглолистни 

насаждения.  

           Тъй като цялата територия на лесничейството попада в границите 

на Природен парк "Странджа", всички гори попадат в стопанския клас "Гори 

със специално предназначение".  

  За всички общински земи и гори към момента са съставени актове 

за общинска собственост.  

  Ежегодно с решение на Общинския съвет се определя годишният 

икономически план, размерът на годишното ползване на дървесината, 

сроковете за изпълнение и начинът на ползване. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се 

открояват следните:  

Рискове и слаби страни 

- риск от грешни решения за разпореждане; 

- риск от злоупотреба със собствеността чрез изсичане; 

 

Плюсове и възможности 

-   възможност за увеличаване на  приходите от горския фонд; 

- увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски 

земи; 

-  осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови 

инструменти за развитие и обогатяване на горския фонд. 

 

Направеният анализ предполага реализирането на следните: 

 

Политики и задачи 

- да се актуализира ежегодно размерът на тарифните такси; 

- да се повиши административния капацитет на Община Малко Търново за 

управление на горския фонд. 

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО 

 

Стратегическа цел: Създаване на условия за ефективно управление и 

разпореждане с общинската собственост и оптимално използване на 

наличните ресурси - недвижими имоти, горски фонд, общински поземлен 

фонд за получаване на максимални собствени приходи в общинския бюджет, 
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на която основа рязко да се подобри социалната, техническата и екологична 

структура на община Малко Търново за постигане устойчиво социално - 

икономически растеж на общината, с оптимални темпове. 

 

Приоритет 1. Пълно обезпечаване на необходимите териториално-

устройствени предпоставки за ефективно управление и разпореждане с 

общинската собственост. 

 

1.1. Цялостно изясняване на потребностите от подробни устройствени 

планове и разработване на програма за тяхното изработване. 

1.2. Осигуряване на необходимия финансов ресурс и окончателно 

приключване с процедурата по възлагане, изработване и приемане на ПУП за 

територии на общината, в които са разположени общински имоти. 

 

Приоритет 2. Ефективно управление и разпореждане с общинската 

собственост. 

 

2.1. Разработване и приемане от общинския съвет на годишна програма за 

разпореждане с общинска собственост - продажба, замени. 

2.2. Разработване на жилищна програма на общината на базата на анализ и 

паспортизация на наличния общински жилищен фонд - местонахождение, вид 

конструкция, година на построяване, структура на картотекираните като 

нуждаещи се от жилища граждани. 

 

Приоритет 3. Разработване на годишна програма за имотите, които общината 

има намерение да придобие. 

 

Приоритет 4. Усъвършенстване на ползваната информационна система по 

регистрирането и управлението на общинската собственост. 

 

Приоритет 5. Последователно и неотклонно прилагане в практиката по 

управление и разпореждане с общинската собственост, пълна прозрачност по 

обявяване и провеждане на процедурите при отдаване под наем, продажба 

или замяна на общинска собственост. 
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РЕШЕНИЕ 

№81 

 
                  На основание чл 21. ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – Малко Търново приема: 

 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ 

НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г.  -  31.12.2012 г. 

 

 
I. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Приходи от: 

 придобиване на имоти                         -         -  

 отдадени под наем                                 -        50 000 лв. 

 предоставени вещни права                  -        - 

 продажби                                                  -        80 000 лв. 

всичко:                                                                                      130 000 лв. 

 

2. Необходими разходи за: 

 придобиване на имоти                         -        12 000 лв. 

 отдадени под наем                                 -          1 000 лв. 

 предоставени вещни права                  -       -    

 продажби                                                  -          4 000 лв. 

всичко:                                                                                        17 000 лв. 

 

 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В 

КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ. 

 

1. Имоти за предоставяне под наем чрез търг или конкурс 

– търговски обекти: 

 

№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

1. Общ. пазар павилион № 6 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

2. Общ. пазар павилион № 8 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

3. Общ. пазар павилион № 13 гр. М. Търново 16,0 кв. м 

4. Общ. пазар павилион № 14 гр. М. Търново 16,0 кв. м 

5. Общ. пазар павилион № 16 гр. М. Търново  7,5 кв. м 

6. Общ. пазар павилион № 18 гр. М. Търново 9,0 кв. м 
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7. Общ. пазар павилион № 20 гр. М. Търново 16,3 кв. м 

8. Общ. пазар павилион № 26 гр. М. Търново 7,5 кв. м 

9. Помещения в ученическа 

работилница 

с. Граматиково 180 кв. м 

10. Четири броя сгради с обща площ гр. М. Търново 530 кв. м 

11 Помещение за търговия С. Евренозово 12 кв. м 

 

– апартаменти – да се отдават се под наем в съответствие с взетото Решение от 

Общински съвет за определяне предназначението и състава на общинските жилища.  

– други нежилищни имоти – частна общинска собственост – при заявен интерес от 

граждани ще бъдат включени в настоящата програма  

– земеделски имоти – всички земеделски имоти са публична общинска собственост, 

отдават се под наем по заявление на кандидати – земеделски производители, след 

решение на общински съвет чрез търг или конкурс 

 
2. Общински имоти – частна общинска собственост, за които да се изготвят пазарни оценки и 

след Решение на Общински съвет да бъдат обявени за продажба и публикувани на сайта на 

общината: 

 

№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

1. УПИ V, кв. 21 с. Бяла вода 580 кв. м 

2. УПИ ІV, кв. 3 с. Звездец  750 кв. м 

3. Идент. № 46663.501.1466 гр. М. Търново 105 кв. м 

4. Идент. № 46663.501.1467 гр. М. Търново 124 кв. м 

5. Идент. № 46663.501.1498 гр. М. Търново  380 кв. м 

6. Идент. № 46663.501.1812 гр. М. Търново 31505 кв. м 

7. Идент. № 46663.501.1813 гр. М. Търново 3936 кв. м 

8. УПИ І, кв. 3 гр. М. Търново 1340 кв. м 

9. УПИ ІІІ, кв. 87 

И сграда 

гр. М. Търново 386 кв. м 

99,40 кв. м 

10. УПИ VІІ, кв. 6 с. Звездец 580 кв. м 

11. Планосним. № 304, кв. 25 с. Звездец 10000 кв. м 

12. УПИ ІV, кв. 6 с. Звездец 610 кв. м 

13. УПИ V, кв. 6 с. Евренозово 500 кв. м 

14. УПИ ІV-22, кв. 1 с. Граматиково 815 кв. м 

15. УПИ І, кв. 23 с. Близнак 980 кв. м 

16. УПИ Х, кв. 9 с. Младежко 730 кв. м 

17. УПИ ХІ, кв. 9 с. Младежко 605 кв. м 

18. УПИ ХІІ, кв. 9 с. Младежко 545 кв. м 

19. Идент. 46663.501.1457 гр. М. Търново 812 кв. м 

20. УПИ V, кв. 22 с. Бяла вода 870 кв. м 

21. УПИ ІІ, кв. 3 с. Младежко 600 кв. м 

 

3. Имоти за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества – УПИ 

І /едно/ в кв. 56 /петдесет и шест/ по регулационния план на гр. Малко Търново с 

площ 1987 кв. м /хиляда деветстотин осемдесет и седем/, ведно с построената в него 
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триетажна монолитна сграда със застроена площ от 470 кв. м /четиристотин и 

седемдесет/, при граници: УПИ ІІ-1431, улица, УПИ ІІ-1431, улица. 

 

4. Имоти за учредяване на ограничени вещни права: 

Право на строеж, право на надстрояване и/или пристрояване на сграда и право на 

ползване върху имоти – частна общинска собственост ще бъдат учредявани при 

подадени заявления от граждани след актуализиране на настоящата програма. 

 
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С ПОДРОБНО 

ОПИСАНИЕ НА НУЖДИТЕ И ВИДА НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ЖЕЛАЕ ДА 

ПОЛУЧИ В ЗАМЯНА. Към момента Общината не се нуждае от имоти на частни лица, които 

биха могли да бъдат заменени с общински. Като процедура замяната може да се използва 

при належаща общинска нужда. 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В 

СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ – три броя апартаменти в гр. 

Малко Търново 

 
V. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

  

    

 

 

РЕШЕНИЕ 

№82 
 

 

      І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал. 8 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет Малко Търново определя следните начални 

месечни наемни цени за отдаваните под наем общински недвижими имоти: 

1. Основна месечна наемна цена на 1 кв.м полезна жилищна площ – 0,50 лв./кв. м, която се 

коригира с конкретните показатели, съгласно приложение къч чл. 33, чл. 34, ал.2 и чл. 35, 

ал.1 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост. 

2. Наемна цена на помещения за производствени нужди                                  – 0,50 лв./кв. м. 

3. Наемна цена на помещения за търговски нужди: 

- в гр. Малко Търново                                                                                             - 2,20 лв./кв. м 

- в с. Звездец и в с. Граматиково                                                                             –1,80 лв./кв. м   

- във всички останали села                                                                                      - 1,20 лв./кв. м 

4.  Наемна цена на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ                                           – 1,50 лв./кв. м 

5. Наемна цена на разполагане на гаражни клетки                                              -  0,70 лв./кв. м 

6. Наемна цена за разполагане на автомати за кафе                                               -  5,00 лв./бр. 

7. Наемна цена за ползване на общински терени в регулация: 

        - в гр. Малко Търново                                                                                     -  0,30 лв./кв. м 

        - във всички останали села                                                                             -  0,20 лв./кв. м 

8.   Наемна цена за ползване на общински не земеделски терени  извън регулация: 
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        - в гр. Малко Търново                                                                                     -  0,10 лв./кв. м 

        - във всички останали села                                                                             -  0,05 лв./кв. м 

                                                              

        ІІ. Всички наемни цени в т. І да се считат като начални тръжни или конкурсни при 

отдаване под наем на общински недвижими имоти и помещения. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№83 
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42 ал. 2 от ЗОС, чл. 2 ал. 2 от 

Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна общинска 

собственост Общински съвет Малко Търново определя следното предназначение на 

жилищата, собственост на Община Малко Търново: 

 

Жилища за отдаване под наем 

 гр. Малко Търново 

1 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 17 8 Бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 11 15 Бл. 2АПК, вх.А, ет.1, 

ап.1                           

2 Бл. 2АПК, вх. Б, ет. 1, 

ап. 3                           

9 Бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 8 16 Бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 

2 

3 Бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2 10 Бл. 25, вх. Б, ет. 1, ап. 3 17 Бл. 17, вх. А, ет. 2, 

ап. 6 

4 Бл. 17, вх. Б, ет. 1, ап. 11 11 Бл. 20, вх. Б, ет. 3, ап. 9                           18 Бл. 21, вх. Б, ет. 3, ап. 

8 

5 Бл. 22, вх. А, ет. 3, ап. 8                           12 Бл. 17, вх.А, ет. 3, ап. 9 19 Бл. 23, вх. А, ет. 2, 

ап. 5                           

6 Бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 4 13 Бл. 25, вх. А, ет. 1, ап. 3                             

7 Жилище - Юлка № 5                     14 Жилище - Юлка № 2                       

 

 

Жилища за отдаване под наем 

 с. Граматиково 

20 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 8 

21 Бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 1 

 

Жилища за отдаване под наем 

             с. Звездец 

22 Бл. 1 граничен, ап. 1 46 Бл. 1 граничен, ап. 2 70 Бл. 1 граничен, ап. 3 

23 Бл. 1 граничен, ап. 5 47 Бл. 1 граничен, ап. 6 71 Бл. 1 граничен, ап. 7 

24 Бл. 1 граничен, ап. 8 48 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 72 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 

2 

25 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 3 49 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 4 73 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 
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5 

26 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 6 50 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 7 74 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 

8 

27 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 9 51 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 10 75 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 

11 

28 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 12 52 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 13 76 Бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 

14 

29 Бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 1 53 Бл. 10, вх. А, ет. 1, ап. 2 77 Бл. 10, вх. А, ет. 2, 

ап. 4 

30 Бл. 10, вх. А, ет. 2, ап. 5 54 Бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 6 78 Бл. 10, вх. А, ет. 3, 

ап. 7 

31 Бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 8 55 Бл. 10, вх. Б, ет. 2, ап. 1 79 Бл. 10, вх. Б, ет. 2, 

ап. 2 

32 Бл. 10, вх. Б, ет. 2, ап. 3 56 Бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 4 80 Бл. 10, вх. Б, ет. 3, 

ап. 5 

33 Бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 6 57 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 1 81 Бл. 11, вх. А, ет. 1, 

ап. 2 

34 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 3 58 Бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 5 82 Бл. 11, вх. А, ет. 3, 

ап. 7 

35 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 8 59 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 9 83 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, 

ап. 1 

36 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2 60 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 3 84 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, 

ап. 4 

37 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 5 61 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 6 85 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, 

ап. 7 

38 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 9 62 Бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 7 86 Жилище - Юлка № 2 

39 Бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 2 63 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 1 87 Жилище - Юлка № 5 

40 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 2 64 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3 88 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, 

ап. 8 

41 Бл. 13, вх. Б, ет. 2, ап. 6 65 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 7 89 Бл. 16, вх. А, ет. 1, 

ап. 2 

42 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 9 66 Бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 1 90 Бл. 16, вх. А, ет. 3, 

ап. 9 

43 Жилище - Юлка № 1 67 Бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 1 91 Жилище - Юлка № 3 

44 Жилище - Юлка № 4 68 Бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 5 92 Жилище - Юлка № 7 

45 Жилище - Юлка № 9 69 Бл. 16, вх. Б, ет. 3, ап. 8   

 

 Жилища за продажба 

 Гр. Малко Търново 

93 Бл. 2АПК, вх. Б, ет. 1, ап. 2 

       с. Граматиково 

94 Бл. 2, вх.А, ет. 3, ап.8 

 

Ведомствени жилища 

 гр. Малко Търново        с. Звездец 

95 Бл. 1, вх. А, ет.5, ап. 15 102 Бл. 1 граничен, ет. 1, 
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ап. 4 

96 Бл. 16, вх.А, ет. 4, ап. 11   

97 Бл. 21, вх.Б, ет. 2, ап. 5   

98 Бл. 22, вх.А, ет. 1, ап. 3   

99 Бл. 2АПК, вх.А, ет. 1, 

ап. 2 

  

100 Бл. 18, вх.А, ет. 1, ап. 2   

101 Бл. 18, вх.А, ет. 3, ап. 8   

 

 Резервни жилища                    

 гр. Малко Търново        с. Граматиково        с. Звездец 

103 Бл. 7, вх. Б, ет. 2, ап. 6 111 Бл. 5, вх. А, ет. 3, ап. 8 112 Бл. 1, вх. Б, ет. 3,ап. 

15 

104 Бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 11   113 Бл. 16, вх. A–

сутерен,ап 10 

105 Бл. 17, вх. А, ет. 2, ап. 5   114 Бл. 16, вх. A–

сутерен,ап 11 

106 Жилище - Юлка № 1   115 Бл. 16, вх. Б–

сутерен,ап 10 

107 Жилище - Юлка № 7   116 Бл. 16, вх  Б–

сутерен,ап 11 

108 Жилище - Юлка № 8   117 Жилище - Юлка № 6 

109 Жилище - Юлка № 9     

110 Жилище - Юлка № 10     

                      

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 84 
 

1. Упълномощава кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ 

орган по Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие” в размер на 313 195, 05 лв. /триста 

и тринадесет хиляди сто деветдесет и пет лева и пет стотинки/ за 

обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 

16.03.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., 

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 

„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за 
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дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки 

общини” за проект: „Почистване, корекция на река Младежка и 

укрепване на левия и бряг в с. Младежко" сключен между община Малко 

Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна 

дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 

  

 2. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор за 

отпускане на финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/040 от 16.03.2012 

г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., 

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 

„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за 

дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки 

общини” за проект: „Почистване, корекция на река Младежка и 

укрепване на левия и бряг в с. Младежко" сключен между община Малко 

Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна 

дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 85 

 
1. Упълномощава кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 53 555 лв. 

/петдесет и три хиляди петстотин петдесет и пет лева/ за обезпечаване 

на 110% разходи за ДДС към авансово плащане по Договор за 

отпускане на финансова помощ №02/322/00065 от 23.10.2009г. от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. за 

проект: „Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане 

на улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново”, 

сключен между Община Малко Търново и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна Агенция 

2. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за подаване на искане за финансиране на разходи за ДДС 
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към заявка за авансово плащане по Договор за отпускане на финансова 

помощ № 02/322/00065 от 23.10.2009г. сключен между Държавен Фонд 

„Земеделие и Община Малко Търново, по мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места” от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони, проект: „Рехабилитация на 

Градски парк, реконструкция и изграждане на улично осветление и 

тротоарна мрежа в град Малко Търново”. 

 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№86 

 
                На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 

и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си част от поземлен имот с идентификатор 

4663.501.638, по кадастралната карта на гр. Малко Търново, с площ 227 кв. м, 

върху която е придобито отстъпено право на строеж, да бъде продадена на 

Тодор Стоянов Стрялков, собственик на законно построена сграда, с 

отстъпено право на строеж в общинския имот, на цена 1 616.00 лева, 

определена от независим лицензиран оценител. 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№87 
 

            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 бъде отдаден под наем, чрез конкурс общински 

земеделски имот в землището на гр. Малко Търново с идентификатор 

46663.20.66 

 

           ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена: 

- за регистрирани земеделски производители     - 2,50 лв./дка 
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- за нерегистрирани земеделски производители - 6,50 лв./дка 

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 

 Срок на отдаване под наем до 10 години 

 

  

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№88 
 

            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 в землището на с. Евренозово както следва: имот № 

000320, с площ 12.442 дка, имот № 000557, с площ 6.728 дка, имот № 000558, 

с площ 4.846 дка, имот № 000689, с площ 34.438 дка, имот № 029079, с площ 

5.000 дка, имот № 029081, с площ 6.000 дка, имот № 031042, с площ 3.300 

дка, имот № 031080, с площ 3.999 дка, имот № 031087, с площ 6.753 дка, имот 

№ 031060, с площ 5.573 дка, имот № 000507, с площ 19.012 дка, имот № 

010001, с площ 5.324 дка, имот № 000001, с площ 5.842 дка 

 

           ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена: 

- за регистрирани земеделски производители     - 2,50 лв./дка 

- за нерегистрирани земеделски производители - 6,50 лв./дка 

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 

 Срок на отдаване под наем до 5 години 

 
 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№89 
 

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

земеделски имоти както следва: 

1. в землището на с. Бяла вода - № 000009 – 78,940 дка, № 000218 – 29,418 

дка, № 015002 – 7,466 дка, № 015003 – 5,462 дка и № 032032 – 30,011 дка,  

2. в землището на с. Калово - № 000279 – 81,914 дка, № 026017 – 5,000 дка, № 

026016 – 12,000 дка. 

 

           ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена: 

- за регистрирани земеделски производители     - 2,50 лв./дка 

- за нерегистрирани земеделски производители - 6,50 лв./дка 

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 

 Срок на отдаване под наем до 5 години 

 
 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№90 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15  ал.3 и ал. 

5 от ЗУТ и чл. 41 ал. 2 от ЗОС, и чл. 57 от Наредбата за общинската 

собственост Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Кмета на 

Общината да сключи предварителен договор за продажба със собствениците 

на УПИ І, кв. 4 за 200 кв. м от УПИ ІІ – общ., кв. 4 по плана на с. Младежко 

на цена 5700 лв. 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№91 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 1 и чл. 41 

ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново 

дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен 

търг на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І, кв. 23 по 

плана на с. Близнак при начална продажна цена 6292 лева 
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РЕШЕНИЕ 

№92 
 

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

Фонд „Социална закрила”, 

 1. Общински съвет - Малко Търново дава съгласие Община Малко 

Търново да кандидатства с проект с наименование „Изграждане на достъп до 

всички части на сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” 

гр. Малко Търново” 

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране по 

проекта в размер на 3100,20  лева. 

3. Упълномощава Кмета на община Малко Търново да предприеме 

действия за извършване на необходимите корекции по бюджета на Дневен 

център за възрастни хора с увреждания – гр. Малко Търново.                                                               

   

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№93 

 
ЦЕНОРАЗПИС 

 

На цените, по които Дирекция „Общински гори” към Община Малко 

Търново ще продава дървесина  от временен склад:  

Сортимент мярка Стара 

цена 

от 

временен 

склад 

/лева/ 

Нова 

цена от 

временен 

склад 

/лева/ 

 

Дб.фурнир Пл.м3  200.00 

Дб.траверси Пл.м3  160.00 

Дб.Трупи над 30см. Пл.м3  120.00 

Дб.Трупи 18-29 см Пл.м3  90.00 

Дб. ОЗМ Пл.м3  64.00 

Дърва за огрев-

дб;бк;цр.гбр; 

Пл.м3   

1.За  местно Пр/м3 24.50 23.67 
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население 

2.За фирми и 

търговци 

Пр/м3 28.30 31.63 

Цр.траверси Пл.м3  85.00 

цр.Трупи над 30см. Пл.м3  75.00 

цр.Трупи 18-29 см Пл.м3  63.00 

цр. ОЗМ Пл.м3  61.00 

бк.Трупи над 30см. Пл.м3  80.00 

бк.Трупи  18-29 см Пл.м3  65.00 

бк. ОЗМ Пл.м3  60.00 

Иглолистни трупи над 

30см. 

Пл.м3  85.00 

Иглолистни трупи  18-

29 см 

Пл.м3  75.00 

Иглолистни трупи 14-

18 см 

Пл.м3  58.00 

Иглолистна целулоза Пл.м3  55.00 

 

Забележка :Предложените  цените са  без ДДС. 

 

ЦЕНОРАЗПИС 

 

На цените ,по които Дирекция „Общински гори”към Община Малко 

Търново ще продава дървесина  по тарифна такса на корен  по категории при 

отдаване на дървесината с търг .  

Дървесен 

Вид 

Категори

я 

мярка Стара 

цена 

на 

дървесин

а 

на корен 

      /лева/ 

Нова цена  

на 

дървесин

а 

на корен 

/лева/ 

 

Дъб Едра Пл.м3 60.00 65.00 

Средна Пл.м3 32.00 37.00 

Дребна Пл.м3 20.00 25.00 

Дърва Пл.м3 18.00 23.00 

           Бук Едра Пл.м3 45.00 50.00 

Средна Пл.м3 28.00 33.00 

Дребна Пл.м3 20.00 25.00 



 28 

Дърва Пл.м3 18.00 23.00 

          Цер 

       

Едра Пл.м3 40.00 45.00 

Средна Пл.м3 28.00 33.00 

Дребна Пл.м3 20.00 25.00 

Дърва Пл.м3 18.00 23.00 

         

Габър 

Едра Пл.м3   

Средна Пл.м3   

Дребна Пл.м3   

Дърва Пл.м3 18.00 23.00 

Иглолистн

и 

    

 Едра Пл.м3 55.00 57.00 

 Средна Пл.м3 38.00 40.00 

 Дребна Пл.м3 15.00 20.00 

 Дърва Пл.м3 12.00 18.00 

 

Забележка :Предложените  цените са  без ДДС 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№94 
 

Общински съвет  Малко Търново удостоверява, че дейностите по  

проекта  на  черковното настоятелство при  храм „Свети  Пантелеймон” в 

село  Сливарово  отговарят  на заложените  в общинския  план  за  развитие 

стратегическа цел  2 ,  приоритет 1,  мярка 2  

 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№95 
 

Общински съвет Малко Търново отпуска еднократна финансова помощ на 

стойност 200 лв. на Атанас Илиев Йорданов - живущ в с.Звездец, община 

Малко Търново, ул. Възраждане №35 
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РЕШЕНИЕ 

№96 

 
Общински съвет Малко Търново отпуска еднократна финансова помощ на 

стойност 200 лв. на Димитринка Стаматова Сурчева живуща в град Малко 

Търново, община Малко Търново, ул. Черногорово №4 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№97 

 
Във връзка с разпоредбите на чл. 35 от Закона за социално подпомагане 

и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет приема състава 

на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги в Община Малко 

Търново в състав: 

1. Тонка Стоева – председател, зам. кмет 

2. Веселина Градева – общински съветник, учител 

3. д-р Валентина Ралева – личен лекар 

4. Георги Диков – Директор СОУ „В. Левски” 

5. Мария Димиева – представител на Каритас 

6. Диляна Тодорова – секретар на местната организация на БЧК 

7. Дафинка Емилова Александрова – представител на ромската 

общност 

8. Гергана Скопчанова – Бюро по Труда 

9. Яни Сабанджиев – служител РПУ- Малко Търново 

 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

№98 

 
 

            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 
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земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново с идентификатор 

46663.84.131 и идентификатор 46663.86.42 

 

           ІІ. Конкурсни условия: 

 Начална годишна наемна цена: 

- за регистрирани земеделски производители     - 2,50 лв./дка 

- за нерегистрирани земеделски производители - 6,50 лв./дка 

 При използване на имотите да се спазват добрите европейски практики. 

 Поддържане привлекателен вид на ландшафта. 

 Срок на отдаване под наем до 10 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


