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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 48 
 

На 30. 01. 2015  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: изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Малко Търново /вх.№191 от 13.12.2014г./ 

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

относно:  приемане  на  културната  програма на община  Малко  Търново за  

2015 година / вх. № 201/ 22.01. 2015 година/ 

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

относно: експлоатация  на  „Регионалната  система  за управление  на 

отпадъците  в  регион  Малко  Търново”    / вх. № 200/ 22.01. 2015 година/ 

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

относно: поемане  на краткосрочен  общински  дълг  чрез   Фонд за  органите  

на  местно  управление „ФЛАГ  ЕАД / вх. № 197/ 22.01. 2015 година/ 

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

относно:  Разкриване на социална  услуга   „Център за  обществена  подкрепа”  

град  Малко  Търново, като държавно  - делегирана  дейност. / вх. № 199/ 22.01. 

2015 година/ 

6. Докладна записка от господин Илиян Янчев - кмет на община    Малко Търново, 

относно: прекратяване на дейността на   Общинско  предприятие  „Общински  

гори” -  Малко  Търново  / вх. № 198/ 22.01. 2015 година/ 

7. Питания и  разни.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 472 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинския съвет – Малко Търново 

реши: 

 

I.Изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Малко Търново, както следва: 

         §  1. Чл.46, ал.1, т.8 в раздел Пети „Такси за технически услуги”, се допълва с 

точки: 

 „Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение  

за строеж /чл.154 от ЗУТ/.-30.00 лв.” 

 „Заповед за смяна на титуляр в разрешението за строеж-

20.00 лв.” 
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        §2. Чл.50 в Раздел Шести ”Такси за административни услуги” се изменя, като 

точки: 

 „Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот и незавършено строителство – 5.00 лв.” 

 „Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

земеделска земя и горски фонд – 5.00 лв.” 

        се заменят с нов текст със следното съдържание: 

 „Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим имот, незавършено строителство, земеделска 

земя и горски фонд  - 10.00 лв.” 

 

                        §3. В Раздел Шести ”Такси за административни услуги”  се създава нов 

чл.50а, със следното съдържание: 

Чл.50а /1/ „Такса за предоставяне на данъчна информация на частни 

съдебни изпълнители във връзка с образувано пред тях дело. 

  За издаване на удостоверение за декларирани данни от 

отдел ”МДТ” на частни съдебни изпълнители – 10 лв. 

 За изготвяне на заверено копие от данъчна декларация, без 

приложения за 1 бр. – 15 лв. 

 За изготвяне на заверено копие от данъчна декларация, с 

приложените към същата  документи  за 1 бр. – 20 лв. 

/2/ Услугата се предоставя след писмено искане и платена такса от страна 

на частния съдебен изпълнител” 

 

                   II.Изменя „Списък с видовете услуги, права и цени за тях” по чл. 62 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Малко Търново, както следва: 

                      §4.В „Списък с видовете услуги, права и цени за тях” по  чл. 62 от Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Малко Търново, т.2  се изменя : 

                  „ Издаване на  удостоверение за данъчна оценка : 

 Експресна услуга в деня на подаване на молба – 

30.00 лв. 

 Бърза услуга в рамките на 3 работни дни от подаване 

на молба  - 20.00 лв. 

 Обикновена услуга в рамките на 7 работни дни – 

10.00 лв.” 

 

                §5.В „Списък с видовете услуги, права и цени за тях” по  чл. 62 от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Малко Търново т.2 се допълва: 

                  Предоставяне на данъчна информация на частни съдебни 

изпълнители във връзка с образувано пред тях дело. 

  За издаване на удостоверение за декларирани данни от 

отдел ”МДТ” на частни съдебни изпълнители – 10.00 лв. 

 За изготвяне на заверено копие от данъчна декларация, без 

приложения за 1 бр. – 15.00 лв. 

 За изготвяне на заверено копие от данъчна декларация, с 

приложените към същата  документи  за 1 бр. – 20.00 лв. 
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§6. В „Списък с видовете услуги, права и цени за тях” по  чл. 62 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Малко Търново  се създава точка 13а със следното 

съдържание: 

„Заверка на технически паспорти-10.00 лв.” 

 

§7. В „Списък с видовете услуги, права и цени за тях” по  чл. 62 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Малко Търново т.24 се допълва: 

„Проверка на установяване на съответствието на строеж с издадените 

строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването-

20.00 лв.” 

 

        §8. В „Списък с видовете услуги, права и цени за тях” по  чл. 62 от Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Малко Търново т.26 се изменя и допълва:  

„Еднократна услуга с трактор по маршрут – Малко Търново –  Сметище – 

10.00 лв. ” да се  измени в  нов текст : 

„Услуга натоварване и транспортиране на отпадъци с трактор до депо  – 

20.00 лв./курс ” 

 

        §9. В „Списък с видовете услуги, права и цени за тях” по  чл. 62 от Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Малко Търново, да се добави нова т.49 с текст: 

                     „Цени за ползватели на фитнес оборудване  в Спортна зала гр. 

Малко Търново 

 Месечна абонаментна карта за възрастни – 10.00 лв. 

 Месечна абонаментна карта за учащи – 5.00 лв. 

 Цена за 1 /един / час за тренировка за възрастни – 1.00 лв. 

 Цена за 1 /един / час за тренировка за учащи  – 1.00 лв. 

 Тренировки на местни спортни клубове и организиран 

ученически достъп – безплатно 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 473 

На  основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за  местното самоуправление и  

местната  администрация и чл. 18, ал. 1 от  Закона за  закрила  и  развитие на  

културата, Общински съвет  Малко  Търново приема  Културната  програма   на   

община  Малко  Търново за 2015 година  

         

 

РЕШЕНИЕ 

№474 

1. Общински съвет Малко Търново дава съгласието си да бъде проведена 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на юридическо 

лице, притежаващо необходимата правоспособност съгласно ЗУО и свързаните 
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нормативни актове, за извършване на дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и експлоатация на „Регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Малко Търново”. 

2. Възлага на Кмета на Община Малко Търново да предприеме всички необходими 

действия по подготовката на съпътстващите процедурата документи, както и да 

проведе самата процедура по реда на Закона за обществените поръчки.  

3. Възлага на Кмета на Община Малко Търново да определи прогнозната стойност 

на поръчката, съобразявайки се с приетите от Общински съвет Малко Търново и 

действащи към момента такси за битови отпадъци. Да определи изискванията 

към финансовото и икономическо състояние и техническите възможности и/или 

квалификация на участниците в процедурата, които да бъдат съобразени със 

ЗОП и със законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на 

управление на отпадъците. 

 

РЕШЕНИЕ 

№475 

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: „„Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" ”, 

финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос 2 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците ,  при 

следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 2 948 361  (два милиона деветстотин 

четиридесет и осем лв.хиляди триста шестдесет и един 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 № DIR 10211621-С001 от 24.10.2012  ; 
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 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, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна  

- помощ № DIR 10211621-С001 от 24.10.2012, сключен с Управляващия 

орган на Оперативна програма Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 

от Закона за общинския дълг; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да подготви 

искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит 

Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1.  

 

РЕШЕНИЕ 

№476 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 ал. 2 

от ЗОС, Общински съвет - Малко Търново реши:  

 

Да се прекрати дейността на Общинско предприятие „ОБЩИНСКИ ГОРИ" гр. 

Малко Търново, считано от 01.02.2015 г. 

 

Възлага на Кмета да предприеме всички правни и фактически действия във 

връзка с взетото решение.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 


