
              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л 

   № 45 

 

На 14. 11. 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 господин Илиян Янчев - кмет на община    

Малко Търново, относно: отдаване под наем на общински 

земеделски  имоти  в  землището на село  Звездец. /вх. № 162/04.11.2014 г/ 

2. Докладна записка от господин Илиян Янчев - кмет на община    

Малко Търново, относно:  смяна на предназначението и  продажба 

на  общински  апартамент /вх. № 163/04.11.2014 година/ 

3.  Докладна записка от господин Илиян Янчев - кмет на община    

Малко Търново, относно: продажба на имот – частна  общинска 

собственост в село  Младежко /вх. № 164/04.11.2014 година/ 

4. Докладна записка от господин Илиян Янчев - кмет на община    

Малко Търново, относно:  сключване на предварителен договор за  

продажба , във връзка с изготвяне на  ПУП в град  Малко Търново 
/вх. № 165/04.11.2014 година/  

5. Докладна записка от господин Илиян Янчев - кмет на община    

Малко Търново, относно:  прекратяване на съсобственост в  УПИ 

ІV- 125, кв. 9 по плана на село  Сливарово. /вх. № 166/04.11.2014 година/ 

6. Докладна записка от  госпожа Донка Янкова  Русинова – председател  

на постоянна  комисия  по  Правни  въпроси и обществен ред, 

относно: утвърждаване на съдебни заседатели  при  Районен съд 

Малко Търново. 

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев - кмет на община    

Малко Търново, относно: отдаване под наем на общински 

земеделски  имот  в  землището на село Сливарово за разполагане на 

пчелни кошери. /вх. № 168/11.11.2014 г/ 

8. Питания и разни.  
 

 

 

 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 446 

   

     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 

публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена 8.00 

лева/дка, за срок до 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Звездец, както следва: 

№ Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1. Изоставена нива 000241 17.733 

2. Изоставена нива 000794 11.186 

3. Изоставена нива 001572 8.458 

4. Изоставена нива 001578 4.543 

5. Изоставена нива 001821 48.525 

6. Нива  010140 0.929 

7. Нива  010044 0.225 

8. Нива 010055 2,802 

9. Нива 010073 7,000 

   101.401 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 447 
 

           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. № 11 в бл. 16, вх. А, сутерен в 

с. Звездец. 

          ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 

ал. 1 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните 

имоти – частна общинска собственост Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си  да се извърши продажба на общинския 

апартамент чрез търг,  на цена 2658 лв. 

 

 

 

 

 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 448 
 

 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 ХІІ, кв. 9 по плана на с. Младежко, с 

площ 545 кв. м, при начална продажна цена 12 224 лева. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 449 
 

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 

ал. 2, т. 2 и чл. 5 от Закона за устройство на територията, и чл. 57 от 

Наредбата за общинската собственост Общински съвет Малко 

Търново дава съгласието си Кмета на Общината да сключи 

предварителен договор със собственика на имот с идентификатор 

46663.501.1030 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 17,45 

кв. м в идеална част от новообразувания имот с идентификатор 

46663.501.1030 с обща площ 173,45 кв. м,  на цена 250 лв. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 450 
 

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

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

собствеността, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 

да се извърши прекратяване на съсобствеността, чрез продажба дела 

на общината, между Община Малко Търново и Спас Владимиров 

Василев по отношение на УПИ ІV - 125, кв. 9  по плана на с. 

Сливарово, за 255/495 идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС № 166/04.10.2007 г. за сумата от 

1878,00 лв. 

 

 

 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№451 
 

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА одобрява, като съдебни 

заседатели при Районен съд Малко Търново за предстоящия мандат 

следните кандидати: 

          1. Сотир Йорданов Георгиев 

          2. Севдалина Веселинова Градева 

          3. Гергана Стоянова Градева 

          4. Николай Жечков Чочев 

          5. Стефка Георгиева Тодорова 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 452 
 

           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 публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 20.00 лв/дка, за 

срок до 5 години, общински земеделски имот №000156 в землището на 

с. Сливарово, с площ 94.456 дка. 

 

Тодор Браяновски 

Председател Общински съвет Малко Търново 


