
                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 41 
 

На 27. 06. 2014 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    инж.  Тонка  Стоева   зам.   кмет  на 

община    Малко  Търново относно:  извършване  на вътрешни    

компенсирани   промени  на  капиталовата програма  на  община  

Малко Търново за  2014 година / вх.  № 121 / 17. 06. 2014 гадина/ 

2. Докладна  записка  от    инж.  Тонка  Стоева   зам.   кмет  на 

община    Малко  Търново относно:  поемане на   краткосрочен  

общински  дълг  чрез  фонд за органите  на   местното управление 

„ФЛАГ” ЕАД   / вх.  № 122 /  17. 06. 2014 гадина/  

3. Докладна  записка  от    инж.  Тонка  Стоева   зам.   кмет  на 

община    Малко  Търново относно: одобряване на проект за  

частично  изменение на  ПУП   по  плана на село  Евренозово / вх.  № 

121 / 17. 06. 2014 гадина/ 

4. Докладна  записка  от    инж.  Тонка  Стоева   зам.   кмет  на 

община    Малко  Търново относно:  отдаване  под  аренда  на 

общински  земеделски  имот  село  Звездец / вх.  № 119 / 17. 06. 2014 гадина/ 

5. Докладна  записка  от    инж.  Тонка  Стоева   зам.   кмет  на 

община    Малко  Търново относно: смяна  предназначението  и 

одобряване  продажната  цена  на общински  апартамент / вх.  № 117 

/ 17. 06. 2014 гадина/ 

6. Докладна  записка  от    инж.  Тонка  Стоева   зам.   кмет  на 

община    Малко  Търново относно: одобряване  на  продажната  

цена на  общински  апартамент  в село  Граматиково / вх.  № 118 / 17. 

06. 2014 гадина/ 

7. Докладна  записка  от    инж.  Тонка  Стоева   зам.   кмет  на 

община    Малко  Търново относно: предоставяне  на  лек  

автомобил за   нуждите  на   ОП „Благоустройство и  комунално 

строителство. / вх.  № 123 / 17. 06. 2014 гадина/ 

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

Малко Търново относно: отпускане на финансови средства за 

издаване на книга „Визица – от античността до наши дни” 

/вх.№124/23.06.2014г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



9. Докладна записка от господин Тодор Браяновски – председател 

на общински съвет Малко Търново относно: промяна в поименния 

състав на „Постоянната комисия по устройство и развитие на 

територията на общината и населените места, жилищна и 

демографска политика, съставни селища, транспорт и съобщения” 

/вх.№125/23.06.2014г./ 

10. Питания и разни. 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 417 
 

1.Включва в разчета за капиталови разходи за 2014 година нови обекти както 

следва: 

1.1. ”Ремонт на уличната мрежа“ на обща стойност 33967,44 лв. с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи в следните населени места: 

- с.Бръшлян-10219,20 лв. 

- с.Калово-7842,24 лв. 

- с.Стоилово-1072,80 лв. 

- с.Близнак-1644,96 лв. 

- с.Бяла Вода-3564 лв. 

- с.Звездец-5940 лв. 

- с.Граматиково-3684,24 лв. 

1.2. „Придобиване на 3 бр.храсторези“ на обща стойност 2998 лв. за нуждите на 

ОП“Общински гори“ с източник на финансиране целева субсидия за капиталови 

разходи. 

1.3. „Придобиване на 1 бр. моторна косачка“  на обща стойност  999 лв. за нуждите 

на ОП“БКС“, дейност „Озеленяване“ с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи. 

1.4. „Придобиване на 1 бр. моторна коса“ на обща стойност 798 лв. за нуждите на 

ДВХПР с.Заберново с източник на финансиране целева субсидия за капиталови 

разходи. 

2. Да се намали годишната задача на следните обекти: 

2.1 “ Основен ремонт на общински пътища“, финасиран с целева субсидия за 

капиталови разходи  с 33967,44 лв.,поради направени икономии от проведена 

процедура по ЗОП. 

2.2.“СМР  Посетителски център м.Петрова нива“ с 4795 лв. с източник на финансиране 

целева субсидия за капиталови разходи,поради финансиране от Програмата за развитие 

на селските райони. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 418 

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: „Реконструкция, 

обновяване  и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД     гр. Малко Търново с цел 

преструктуриране в Медицински център”  Дог.BG161PO001/4.1-05/2011/012”, 



финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, 

приоритетна ос 4 : „Местно развитие и сътрудничество“ Операция 4.1: „Дребно 

мащабни местни инвестиции“ Схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/4.1-05/2011 „ Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на 

общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали“ , с 

при следните основни параметри: 

Максимален размер на дълга 

  – 312 077 лв. (триста и дванадесет хиляди и седемдесет и седем лв.); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – Краткосрочен  дълг, поет с договор за общински заем;  

 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. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG161PO001/4.1-05/2011/012 ; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 5.078 %,  

 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 № BG161PO001/4.1-05/2011/012, 

сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 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.  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 419 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, 

ал.3 от ЗУТ, Общински съвет Малко Търново дава съгласие да бъде 

одобрен със заповед на кмета на Община Малко Търново проект за 

изменение на ПУП / подробен устройствен план/ - ПР / план за 

регулация/ на УПИ І, кв.11 по плана на с. Евренозово. 

 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 420 
 

             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 

„Трансвагон” АД СПЗ разтоварна гара „Владимир Павлов” гр. Бургас, ЕИК 

102205325, общински земеделски имот № 001080 – публична общинска 
собственост, представляващ изоставена нива с площ 52.257 дка в землището 
на с. Звездец и построената в него сграда с площ 120 кв. м. 
               ІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за аренда за 

обработка на земята и засаждане с фуражни култури с „Трансвагон” АД СПЗ 
разтоварна гара „Владимир Павлов” гр. Бургас, ЕИК 102205325, 
представлявано от Васил Данев Василев – изпълнителен директор, за 

посочения в т. І имот 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 с натрупания за периода общ индекс на потребителските цени, обявен на 

интернет страницата на Националния статистически институт. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 421 
 

          І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 и 
чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с 
жилищните имоти – частна общинска собственост Общински съвет Малко 
Търново включва в групата на общинските жилища предназначени за 
продажба ап. № 8 в бл. 18, вх. А, ет. 1 в ж. к. „Изток”, гр. Малко Търново. 
          ІІ. 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 се извърши продажба на общински 
апартамент № 8 в бл. 18, вх. А, ет. 1 в ж. к. „Изток”, гр. Малко Търново на 
неговия наемател на цена 6245 лв. 
 

  



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 422 
 

                  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 се извърши продажба на общински 
апартамент № 8 в бл. 5, вх. А, ет. 3, ж. к. „Възраждане, с. Граматиково, 
община Малко Търново на неговия наемател на цена 4470,00 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 423 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Малко Търново:  
 

1. Да се отпише от списъка с ДМА на ОП „ОБЩИНСКИ ГОРИ“ предоставени 

с решение № 327 от 29.11.2013г. на Общински съвет – Малко Търново, следното МПС: 
 

вид: лек автомобил, марка УАЗ 2206, с регистрационен номер А 4216 ВН, рама 

№ Р0221690, двигател № 30807669 

2. Предоставя за стопанисване и управление на ОП „БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО” следното МПС: 

вид: лек автомобил, марка УАЗ 2206, с регистрационен номер А 4216 ВН, рама 

№ Р0221690, двигател № 30807669 

 

Възлага на Кмета да предприеме всички правни и фактически действия във връзка 

с взетото решение.   
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 424 
 

Общински съвет – Малко Търново на основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА, отпуска финансови средства в размер на 500 /петстотин/ 

лева на  Димитър Георгиев Василев  за издаване на книгата му 

„Визица – от античността до наши дни”. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 425 
 

      На основание чл.21, ал.1,т.1 и чл.33,ал.1,т.1 от ЗМСМА, променя 

състава на „Постоянната комисия по устройство и развитие на 

територията на общината и населените места, жилищна и 

демографска политика, съставни селища, транспорт и съобщения”, 

както следва: избира за член на комисията госпожица Веселина 

Стоянова Градева на мястото на господин Владимир Павлинов 

Павлов. 

 

Тодор Браяновски: /П/ 

Председател Общински съвет - Малко Търново 


