
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 12 

 
На 30.09.2016  година  в заседателната зала на НЧ „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: Поемане на общински дълг, чрез банков кредит по 

ЗОД /вх.№301 от 17.09.2016г./ 

2. Докладна записка от госпожица Веселина Градева – Председател на 

Общински съвет Малко Търново, относно:  Определяне на представител в 

Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия/вх.№302 от 

17.09.2016 г./ 

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

Търново, относно: сключване на предварителен договор за изготвяне на 

ПУП в с. Близнак /вх.№303 от 17.09.2016г./ 

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 гр. Малко Търново /вх.№304 от 

17.09.2016г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V – 103, кв. 2 по 

регулационния план на гр. Малко Търново /вх.№305 от 17.09.2016г./ 

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

Търново, относно:  прекратяване на съсобственост в УПИ II – 93, кв.8 по 

плана на с .Стоилово /вх.№306 от 17.09.2016г./ 

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

Търново, относно:  Даване съгласие за участие на Община Малко 

Търново в Учредителен комитет /УК/ за създаване на Организация за 

управлениве на туристически район /ОУТР/ на територията на Бургаски 

черноморски туристически район /БЧТР/, последният определен 

съгласно Заповед на МТ № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн. ДВ, 

бр.56/24.07.2015г., допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015г., 

обн. ДВ, бр.94/14.12.2015г. /вх.№317 от 29.09.2016г./ 

8. Питания и разни 

 

 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 31 - 08 ; факс 05952 / 31 28 



Р Е Ш Е Н И Е 

№133 
На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 

10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 2 от 

Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Дава съгласие Община Малко Търново за поемане на дълг, при следните 

параметри: 

 Максимален размер на дълга - до 1 000 000,00 (един милион) лева; 
Валута на дълга - български лева 

 Цел на кредита — Погасяване на останалата неиздължена част 

/рефинансиране/ на съществуващи кредити от ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ФЛАГ ЕАД и оборотни и 

инвестиционни средства. 

 Вид на дълга - Дългосрочен банков кредит с цел рефинансиране на 

съществуващ дълг, поет с договор за общински заем; 

 Условия за погасяване: 

 Срок на погасяване - до 96 /деведесет и шест/ месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможностза предсрочно погасяване изцяло или 

на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 Източници за погасяване - собствените приходи на общината. 

 Максимален лихвен процент - шестмесечен SOFIBOR + надбавка до 3,00 %. 

 Без годишна такса за управление на кредита. 

 Без такса ангажимент. 

 Без такса за предсрочно погасяване. 

 Лихва при допускане на просрочие по главницата - надбавка над договорения 

лихвен процент за редовен дълг върху просрочената сума, за срока на просрочие; 

Максимум до 3,00 % пункта годишно над договорената. 
 Такса за вписване на особен залог по реда на Закона за особените залози - не 

повече от 120.00 лева /сто и двадесет/. 

 Начин на обезпечение на кредита: 
Учредяване на особен залог по реда на 303 върху настоящи и бъдещи вземания на 

община Малко Търново на парични средства (собствени приходи) за положително 

салдо по банкова сметка на ОБЩИНАТА, формирано от настоящи и бъдещи собствени 

приходи на община Малко Търново по чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 54 от Закона за 

публичните финанси (или съответно други аналогични текстове от действащото 

законодателство, в случай на бъдеща промяна на Закона за публичните финанси или 

приемане на друг аналогичен закон). 

 Други условия - кредиторът да не изисква други такси /в т.ч. за предсрочно 

погасяване на кредита/, комисионни, издаване на запис на заповед, застраховка на 

кредита или учредяване на ипотека. 
Всички плащания по главницата на кредита и плащанията, свързани с дължимите лихви 

ще се извършват по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка. 

2. На основание чл. 94, ал. 6 от Закона за публичните финанси банковия кредит да се 

отрази в съответните приходни и разходни параграфи по бюджета на Общината за 2016 

г. 

3. На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета на 

Община Малко Търново да проведе процедура, съгласно чл. 19 от Закона за общинския 

дълг за избор на финансова институция и сключи договор със спечелилия участник. 

4. Средствата да бъдат разходвани за финансиране на инвестиционни проекти в полза 

на местната общност и рефинансиране на съществуващ дълг. 



 

Р Е Ш Е Н И Е 

№134 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Малко 

Търново: 

1. Определя ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМОВ за представител в Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 

2. Определя ТОДОР ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ за представител в Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия, при невъзможност на Йордан 

Иванов Димов да участва лично. 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№135 
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 УПИ ХIХ, кв. 15 

по регулационния план на с. Близнак за 36 кв. м в идеална част от 

новообразувания УПИ ХIХ с обща площ 536 кв. м,  на цена 426 лв. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№137 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1, т. 1 

от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността 

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се извърши 

прекратяване на съсобственост между Община Малко Търново и Татяна 

Георгиева Димитрова, чрез договор за доброволна делба, по отношение на УПИ V 

– 103, кв. 2 по регулационния план на гр. Малко Търново въз основа документите 

за собственост.  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№138 
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 Георги Костадинов Дуков, Георгина Костадинова Пеева и Ирина Костадинова 

Панчукова по отношение на УПИ IІ - 93, кв. 8 по плана на с. Стоилово,, за 18/298 

кв. м. идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС 

№ 541/01.09.2016 г. за сумата от 288.00 лв. 
 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№139 
І. Дава съгласие Община Малко Търново да  вземе участие  в Учредителен 

комитет за създаване на Организация за управление на туристически район на 

територията на  Бургаски черноморски туристически район.  

II. Определя Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, а в случай, че 

същият отсъства определя Тонка Стоева - заместник – кмет на Община Малко 

Търново за представител на общината в Учредителният комитет  за създаване на 

Организация за управление на туристически район на територията на  Бургаски 

черноморски туристически район.   

III. Делегира правомощия на Кмета на Община Малко Търново да предприеме 

необходимите фактически и законови  действия в изпълнение на настоящите 

решения. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


