
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 49 
 

На 17. 02. 2015  година  в залата  на   Бизнес център - Малко Търново 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: Проект на Бюджет 2015 на община Малко Търново 

/вх.№203 от 27.01.2015г./ 

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

Търново,относно: Определяне размера на дивидента и разпределение на 

печалбата за 2014г. на търговските дружества със сто процента участие на 

Община Малко Търново в капитала /вх.№206 от 04.02.2015г./ 

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

Търново, относно: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез Фонд за 

органите на местното управление „ФЛАГ” ЕАД  /вх.№205 от 04.02.2015г./ 

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

Търново, относно: Кандидатстване с проект за отпускане на финансови 

средства от Фонд „Социална закрила”/вх.№212 от 09.02.2015г./  

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

Търново, относно: Увеличаване на капитала на общинска фирма 

„Медицински център – Малко Търново” ЕООД,               гр. Малко Търново/ 

вх.№213 от 10.02.2015г./  

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

Търново, относно: Приемане на годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост /вх.№208 от 04.02.2015г./ 

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

Търново, относно: Включване на пътя Визица – Писменово в списъка на 

общинските пътища /вх.№209 от 04.02.2015г./ 

8. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти за 

разполагане на пчелни кошери в землището на с. Звездец /вх.№210 от 

09.02.2015г./ 

9. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в 

землището на с. Заберново /вх.№211 от 09.02.2015г./ 

10. Питания  и разни. 

 

 

 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 477 

1.Приема бюджета на Община Малко Търново за 2015 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 4 311 074  лв., съгласно Приложение № 1 , в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 922 790  лв. , в 

т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 805 526 

лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 30 000 лв., 

съгласно  Приложение № 2 

1.1.1.3. Преходен остатък за делегирани държавни дейности от 2014 година в 

размер на  87 264  лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  2 388 284 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 282 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 981 200 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 822 500  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 183 100 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  

          122 100 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на  

517 300 лв в., в т.ч.: 

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 

329 500 лв. 

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 187 800 лв. 

1.1.2.5. Общо операции с финансови активи и пасиви  (получени и погасени заеми, 

преходен остатък,  резултативно -   102 584  лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми за средства от ЕС  в размер на  200 000 лв. 

1.2. По разходите в размер на 4 311 074  лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение № 4  

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 922 790 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на  52 

800 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на  0лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 2 335 484 лв., в т.ч. резерв за непредвидени 

и/или неотложни разходи в размер на   0 лв. 
 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на (- )  189 848 лв. 
 

2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 086 369 лв., съгласно 

Приложение № 5 , като: 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за изграждане и основен 

ремонт на общински пътища в размер на 329 500 лв. и преходен остатък 2014 г. 

в размер на 21 678 лв. , съгласно Приложение № 6 

2.2 Съгласно чл. 127 от ЗПФ приема постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи да се разходват  за погасяване  на ползван заем за 



финансиране на проект за техническа инфраструктура „Асфалтиране улици гр. 

М.Търново” –общински дълг 

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно 

Приложение № 7 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от 

кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.  

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва : 

 4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други 

цели) -  4 000 лв.; 

 4.2. Субсидии за:  

4.2.1. читалища – 62 460 лв., разпределението се извършва от комисия, назначена 

от кмета на Общината, при спазване на изискванията на чл. 26 “а” от Закона за 

народните читалища.  

       4.2.2. спортни клубове – 12 000 лв., На основание чл. 59, ал. 2 от Закона за 

физическото възпитание и спорта, в рамките на предвидените средства по местна 

дейност “Спортни бази за спорт за всички”  се подпомагат, както следва: 

1. На спортен футболен клуб регистрирани по чл. 2, ал. 2 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел със седалище в община Малко Търново се 

определя лимит в размер на 10 000 лв. 

 2. За състезатели от Колоездачен клуб ”Несебър - М. Търново” състезаващи се с 

името на Община М. Търново – 2 000 лв. 

         4.2.3. организации с нестопанска цел - Субсидира Сдружение с нестопанска цел в 

обществено полезна дейност  „ Бизнес център  Малко Търново”  с  годишен размер на  

3 600 лв. за сметка на местни данъци и такси и други собствени приходи.  

         4.2.4. Медицински център и Хоспис  за сметка на местни данъци и такси и други 

собствени приходи в размер на 170 000 лв. 

 

 4.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.3. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на  3 %  ( 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите 

по трудови и служебни правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на  3 000   лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на  500 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разноски: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 8 
Лицата от педагогическият персонал ще имат право на възстановяване на част от 

извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата в 

друго населено място и обратно при условия и по ред, определени в наредба на 

министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. 



7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз в размер на, съгласно Приложение № 9 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015, 2016, 2017 г.. Приложение № 10 

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

10.1. Общински дълг  към 01.01.2015 г. за 2015  в размер на 111 744 лв. 

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2015  година в размер на 41 160 лв. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2015 година в размер на   140 000 лв. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2015 година в размер на  246 660 лв. 

13. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат 

разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 140 000 лв. 

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2015 година в размер на 204 055 лв. 

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

 

16. Възлага на кмета:  

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  

разпределението. 

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличеване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответветствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 

общинския бюджет. 



 17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 

по-късно от края на 2015 година. 

 17.2. при предостяването на временни безлихвени заеми от временно свобони 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

 17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне 

на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за 

предоставянето им по решение на ОбС. 

18. Упълномощава кмета: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници 

за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 12 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 478 

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 2014 г. в размер на 50 на 

сто от печалбата. 

2. Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност ,чийто капитал е 

собственост на Община Малко Търново,лечебни заведения, отчисляват дивидент в 

размер определен по т.1,с изключение на случаите,в които инвестират 50 на сто от 

печалбата за финансовата 2014 г. в медицинска апаратура.Извършените разходи за 

закупуване на медицинска апаратура,по тази точка подлежат на утвърждаване от 

Общински съвет –Малко Търново. 

3. Остатъкът от печалбата за 2014 г.,на общинските търговски дружества с 

ограничена отговорност , след отчисляване на дивидента за община Малко Търново в 

т.ч. и инвестициите в медицинска апаратура, свързани с  медицинската дейност, да се 

отнесе в счетоводния баланс на дружествата в „Други резерви”. 

4.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност,чийто капитал е 

собственост на Община Малко Търново, следва да покрият непокритите си загуби от 

минали години за сметка на „Неразпределена печалба” и „Други резерви”- 

5.Едноличните търговски дружества с ограничена отговорност чийто капитал е 

собственост на Община Малко Търново,внасят отчисления дивидент в срок до 31 май 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 479 

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 

дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „„Изграждане на регионална 

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

програма „Околна среда“, приоритетна ос2“Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за третиране на отпадъци“, , при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 319400,83 (триста и деветнадесет хиляди и 

четиристотин лв.словом); 

 Валута на дълга – лева  

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

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 60 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 – от собствени бюджетни 

средства; 

 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 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 

№ 480 

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 “Ремонт на част от водопроводната и 

канализационна инсталации на „Дом Ротердам“, с цел осигуряване на по-качествен 

живот на домуващите в ДВХПР село Заберново“, на обща стойност 26 466.22 лв. 

(двадесет и шест хиляди, четиристотин шейсет и шест лева и 0.22 ст., с ДДС). 

2. Дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране по проекта в 

размер на 4 866.22  лева (четири хиляди, осемстотин шестдесет и шест лева, и 0.22 ст.), 

представляващо приблизително 18.5 % от общата стойност на проекта. 

3. Упълномощава Кмета на община Малко Търново да предприеме действия за 

извършване на необходимите корекции по бюджета на Дом за възрастни хора с 

психични разстройства – с. Заберново, община Малко Търново.                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 481 

1.Общински съвет Малко Търново, в качеството и с правомощията по чл. 137, ал. 1, 

т. 4 от Търговския закон, приема и одобрява извършената по реда на чл. 72 и 73 от 

ТЗ оценка на имотите:  

 Специален автомобил - ЛИНЕЙКА - РЕНО NEW МASTER 

FURGONI,  рама № VF1MAF4DE49585026, двигател № M9TB870 - 

рег. Номер: А9105 МК 

 Ехограф мултифункционален с трансдюзер - Модел А5, 

производител Sonoscape – Сериен номер 26306384 – ехограф; 

23567322 – трансдюсер 

 ЕКГ, Модел SE-1201, производител SE-1201 - Дванадесетканален  - 

Сериен номер - 311035-M14103710001 

 Ехокардиограф   - Стационарен ехокардиографски апарат Модел 

S20, производител Sonoscape -  Сериен номер – 3016068 – ехограф; 

58798008 – линеен трансдюсер; 78775238 - Трансдюсер с фазирана 

матрица; 

 Kардиомонитор - Многофункционален пациентен монитор Модел 

М9000А, производител Biolight - Сериен номер – 1335161; 

 Микроскоп - обикновен имунофлуоресцентен, Модел АВМ-

202i,производител ALLTION Бинокулярен микроскоп                                         

- Сериен номер – 201400159; 

 2 броя Хирургичен инструм. набор манипулационна, производител 

HILBRO; 

 Автоматичен селективен клинико-химичен анализатор Модел 

Keylab, производител BPC -  Сериен номер – 160545; 



 2 броя Автоклав - Модел SERENA B23, производител Reverberi 

Arnaldo, клас B -  Сериен номер – 130421 и 130422; 

 Термостат, Модел IN-010 75, производител GEMMY -  Сериен 

номер – 1402569; 

 Лабораторен Хладилник, Модел LR300 DAI 0220, производител 

ARCTICKO -  Сериен номер – 50131011207; 

 Бифазен дефибрилатор/монитор, Дефибрилатор Модел DefiMonitor 

EVO1, производител METRAX -  Сериен номер – 73824000216; 

 Апарат за електрохирургия -    Електрокоагулатор Модел 

ALSATOM SU 100 MPC, производител ALSA -  Сериен номер – 

3633-01/14                    

предстваляващи апортна вноска за увеличаване на капитала на общинска фирма 

„Медицински център - Малко Търново” ЕООД гр. Малко Търново, със сумата общо 

от 211 680.00 лв./ двеста и единадесет хиляди,шестотин и осемдесет лева/,  

представляващa пазарната стойност на закупените и придобити  ДМА. 

2.Увеличава капитала на общинска фирма „Медицински център – Малко Търново“ 

ЕООД,  от 183 000,00 лева, разпределени в 18 300 дяла по 10,00 лв. всеки, на 394 680,00 

лева, разпределени в 39 468 дяла по 10,00 лв. всеки, чрез непарична вноска в размер на 

211 680,00 лева, срещу което Община Малко Търново в качеството си на едноличен 

собственик на капитала да запише нови  21 168 дяла по 10,00 лева.  

3. Приема изменение в чл. 5 от Учредителния акт на дружеството, както следва: 

„Капиталът на Дружеството е в размер на 394 680,00 /триста  деветдесет и четири  

хиляди, шестотин и осемдесет/ лева, разпределен в 39 468 /тридесет и девет хиляди и 

четиристотин шестдесет и осем/ дяла по 10 лв. всеки един ”. 

4. Възлага на Управителя на „Медицински център - Малко Търново” ЕООД  гр. 

Малко Търново да предприеме необходимите действия за вписване на извършената 

промяна в статута на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 482 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 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 01.01.2015 г.  
-  31.12.2015 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                                 -        100 000 лв. 
предоставени вещни права                  -        - 
продажби                                                  -         70 000 лв. 
всичко:                                                                                      170 000 лв. 
 
2. Необходими разходи за: 
придобиване на имоти                         -        52 000 лв. 
отдадени под наем                                 -          1 000 лв. 
предоставени вещни права                  -          
продажби                                                  -          3 000 лв. 
всичко:                                                                                         56 000 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. 
 
Имоти за предоставяне под наем:  
търговски обекти: 
 
№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  
1. Общ. пазар павилион № 6 гр. М. Търново 17,3 кв. м 
2. Общ. пазар павилион № 13 гр. М. Търново 16,0 кв. м 
3. Общ. пазар павилион № 24 гр. М. Търново 16,3 кв. м 
4. Четири броя сгради  гр. М. Търново 530 кв. м 
5. Помещение за търговия с. Евренозово 12 кв. м 
 
апартаменти – да се отдават се под наем, след освобождаване, 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. 
 
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 ІV, кв. 3 с. Звездец  750 кв. м 
2. УПИ ІV, кв. 6 с. Звездец 610 кв. м 
3. УПИ VІІ, кв. 6 с. Звездец 580 кв. м 



4. Планосним. № 304, кв. 25 с. Звездец 10000 кв. м 
5. Идент. № 46663.501.1466 гр. М. Търново 105 кв. м 
6. Идент. № 46663.501.1467 гр. М. Търново 124 кв. м 
7. Идент. № 46663.501.1812 гр. М. Търново 31505 кв. м 
8. Идент. № 46663.501.1813 гр. М. Търново 3936 кв. м 
9. УПИ VІІ-15, кв. 2 с. Евренозово 695 кв. м 
10. УПИ ІV-22, кв. 1 с. Граматиково 815 кв. м 
11. УПИ І, кв. 23 с. Близнак 980 кв. м 
12. УПИ Х, кв. 9 с. Младежко 730 кв. м 
13. УПИ ХІ, кв. 9 с. Младежко 605 кв. м 
14. УПИ ІІ, кв. 3 с. Младежко 600 кв. м 
15. УПИ V, кв. 22 с. Бяла вода 870 кв. м 
 
Имоти за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества – 
определяне на имотите при заявено инвестиционно намерение и след решение 
на Общински съвет. 
 
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  
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 46663.501.1.20, с площ 88,00 кв. 
м, по кадастралната карта на гр. Малко Търново, чрез закупуване със собствени 
средства. 
Железарски магазин  с идентификатор 46663.501.791.777.1.2, с площ 126 кв. м и 
112/250 кв. м в идеална част от имот с идентификатор 46663.501.791 по 
кадастралната карта на гр. Малко Търново, чрез закупуване със собствени 
средства. 
 
V. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 1. Обекти от първостепенно значение за Община Малко Търново: 
-  поземлен имот, публична общинска собственост с идентификатор 46663.27.17, 
местност „Докузак”, землище Малко Търново . 
 



   Настоящата програма е разработена от общинската администрация и е 
приета от Общински съвет Малко Търново с Решение № ............, съгласно 
Протокол №  ……… от ………2015 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 483 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, Общински съвет 

Малко Търново дава съгласието си местен път, който започва от път BGS2098 ІІІ - 907, 

пресичащ по дължина с. Визица, като кад. № 000613 и продължаващ по землищната 

граница на землище Визица в община Малко Търново, под кад. № 000551, до границата 

със землище Писменово в община Приморско, да бъде включен в списъка на 

общинската пътна мрежа.  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 484 

             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 за разполагане на пчелни кошери, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 20 лева/дка, за срок до 10 години, 

общински земеделски имот № 000834, с площ 4.639 дка, с начин на трайно 
ползване – залесена територия в землището на с. Звездец.  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 485 

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

както следва: 
№ землище Начин на трайно ползване Имот № площ 

1 Заберново    Нива 020004 3,533 

2 Заберново  Нива  010086 0,880 

3 Заберново  Нива 010083 0,749 

4 Заберново  Нива 010082 0,850 

6 Заберново  Нива 010078 3,766 

7 Заберново  Нива 010077 1,352 

8 Заберново  Нива 010076 0,802 

     9 Заберново  Нива 010065 3,835 

    10 Заберново  Нива 010064 1,830 

11 Заберново  Нива 010063 0,764 

12 Заберново Нива 010062 0,885 

13 Заберново Нива 010041 1,209 

14 Заберново Нива 010031 0,821 

15 Заберново Нива 010026 0,822 

16 Заберново Нива 010020 3,382 

17 Заберново Нива 010009 4,795 

18 Заберново Нива 010088 1,162 

19 Заберново Нива 020097 1,420 

20 Заберново Нива 020107 2,817 

21 Заберново Нива 020108 6,802 

22 Заберново Нива 020116 1,981 

23 Заберново Нива 000517 25,487 

24 Заберново Нива 000192 2,153 

    72,107 



 

ТОДОР БРАЯНОВСКИ           /П/ 

Председател Общински съвет Малко Търново 


