
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

 
На 16.12.2016  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: Определяне на такса битови отпадъци за 2017г. съгласно 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Малко Търново.  /вх.№379 от 02.12.2016г/ 

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

Търново, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните данъци на територията на община 

Малко Търново./вх.№380 от 02.12.2016г/ 

3. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – за кмет на община    Малко 

Търново, относно: Промяна на наименованието на социална услуга, 

предоставена от общността – „Дневен център“, представляваща делегирана 

от държавна дейност в съответствие с регламентираните в чл.36 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане промени. 

/вх.№386 от 08.12.2016г/  

4. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – за кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Промяна на наименованието на специализираната 

институция за предоставяне на социална услуга, представляваща 

делегирана от държавна дейност в съответствие с регламентираните в чл.36 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане промени. 

/вх.№387 от 08.12.2016г/  

5. Докладна  записка  от  госпожа Тонка Стоева – за кмет на община    Малко 

Търново, относно: Представителство на Община Малко Търново в 

Асоциацията по ВиК - Бургас /вх.№388 от 08.12.2016г/ 

6. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Обявяване на частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за урегулирани 

поземлени имоти /УПИ/ VI, VII, X и XI в кв. 7 по плана на с. Младежко 

/вх.№381 от 02.12.2016 г./ 

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Промяна в параметрите на застрояване при процедиране частично 

изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

/ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI, VII, X и XI в 

кв. 7 по плана на с. Младежко /вх.№382 от 02.12.2016 г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



8. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в имот в гр. Малко Търново 

/вх.№385 от 08.12.2016 г./ 

9. Докладна записка от госпожа Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Продажба на  имот  - частна общинска собственост в гр. 

Малко Търново /вх.№389 от 08.12.2016 г./ 

10.  Докладна записка от госпожа Тонка Стоева – за кмет на Община Малко 

Търново, относно: Одобряване схема за разполагане на преместваем обект в 

с. Младежко. /вх.№390 от 08.12.2016 г./ 

11.  Докладна записка от госпожа Ивелина Петкова-Иванова – директор на 

Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“, относно: Кандидатстване на 

Исторически музей „Проф. д-р Александър Фол“ с проектно предложение 

по ОП „РЧР“ 2014-2020“, процедура на подбор на проекти № 

BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество. /вх.№394 

от 13.12.2016 г./ 

12.  Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново с проектно 

предложение по ОП „РЧР“ 2014-2020“, процедура на подбор на проекти № 

BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество. /вх.№393 

от 13.12.2016 г./ 

13. Питания и разни 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 162 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 15 ал. 2 от 

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

територията на община Малко Търново и във връзка с чл. 66 ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси в Общински съвет - Малко Търново:  

I. Определя годишния размер на такса битови отпадъци за 2017г.,както 

следва: 
РАЗДЕЛ   В ‰ за 2017г. 

ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО,  

КАКТО И ЗА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 

гр. Малко Търново 5,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

2,5 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения  

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 7,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

4,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други  



съоръжения 0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,5 ‰ 

с. Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. 

Заберново, с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

9,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

4,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

3,5 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЗВЪН  СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 



За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

3,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,0 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ИЗВЪН  

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

0,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

1,5 ‰ 

ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА ФИЗИЧЕСКИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

гр. Малко Търново 2,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

- 



За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

2,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

- 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

- 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

2,0 ‰ 

ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ, ИЗПОЛЗВАНИ С ТЪРГОВСКА 

ЦЕЛ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

гр. Малко Търново 10,0 ‰ 

 За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с. Граматиково и с. Звездец 10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

с.Бръшлян, с. Младежко, с. Стоилово, с. Евренозово, с. Заберново, 

с. Близнак, с. Бяла вода, с. Калово и с. Визица 

 

10,0 ‰ 

За услугата по сметосъбиране  и сметоизвозване на битовите 

отпадъци                                                  

5,0 ‰ 

За услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1,5 ‰ 

За услугата по поддържане  чистотата на териториите за обществено 

ползване 

 

3,5 ‰ 

II. Приема и одобрява ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса битови 

отпадъци и разходите за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на 

битови отпадъци, както и за почистване на обществени територии за 2017г., както 

следва: 

 Приходи/лв. Разходи/лв. 

І. ЗА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 

1. Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 61 300  

-имоти на фирми  82 800  

-задължения от минали години 62 240  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ        

по чл. 60 от ЗУО (5 000)  

по чл. 64 от ЗУО    (47 000)  

2. Разходи, предвидени в план - сметката: 

2.1. Събиране на БО и транспортирането им до депото       98 000 



2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       10 000   

2.3. Почистване на територии за обществено ползване      70 000 

2.4. Отчисления по чл. 60 от ЗУО  (5 000) 

2.5. Отчисления по чл. 64 от ЗУО     (47 000) 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО       5 000 

ВСИЧКО: 206 340 235 000 

II. ЗА СЕЛАТА: 

Граматиково, Звездец, Бръшлян, Младежко, Стоилово, Евренозово, Заберново, 

Близнак, Бяла Вода, Калово, Визица 

1. Приходи от такса БО 

- имоти на граждани  40 700  

- имоти на фирми 55 200  

- задължения от минали години 28 160  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ    

По чл. 60 от ЗУО     (2 500)  

По чл. 64 от ЗУО (23 500)  

2. Разходи, предвидени в план – сметката: 

2.1.Събиране на БО и транспортирането им до депото        42 000 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       5 400 

2.3. Почистване на територии за обществено ползване       20 000 

2.4. отчисления по чл. 60 от ЗУО      (2 500) 

2.5. отчисления по чл. 64 от ЗУО  (23 500) 

2.6. закупуване на нови съдове за БО  2 000 

ВСИЧКО: 124 060 95 400 

 

Общо за Община Малко Търново (I + II) 330 400 330 400 

 

Отчисления по ЗУО (78 000) (78 000) 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 163 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 61с ал. 

1 от Закона за местните данъци и такси  Общински съвет - Малко Търново:  

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните данъци на територията на Община Малко 

Търново, /Последно Изм. с Решение № 25 по Протокол № 3 от 28.12.2015г./, както 

следва: 

§ 1. Чл. чл. 55, ал.1 се изменя, както следва: 

„(1) Размерът на данъка за всяка нощувка от 01.01.2017 год. е : 

1. Средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и туристически селища) 3,4 

и 5 звезди в гр. Малко Търново и съставните селища – 0,50 лв. 

2. Средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и туристически селища) 1 и 

2 звезди в гр. Малко Търново и съставните селища – 0,35 лв. 

3. Места за настаняване (семеен хотел, вила и почивна станция)  в гр. Малко 

Търново и съставните селища – 0,35 лв. 



4. Места за настаняване (пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, къмпинг, 

туристическа хижа, туристически учебни центрове и туристическа спалня) в гр. 

Малко Търново и съставните селища – 0,30 лв. 
§ 2. Тази Наредба влиза в сила от 01.01.2017г. 

II. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Малко 

Търново . 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 164 

 На основание чл. 21, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 2, б. „Б“ от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане,  Общински съвет  Малко Търново 

променя наименованието на социална услуга, предоставена от общността – 

„Дневен център“ от „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ гр. Малко 

Търново на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Малко 

Търново. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 165 

 
 На основание чл. 21, т. 18 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 36, ал.3, т. 2, б.“Б“ от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане,  Общински съвет  Малко Търново 

променя наименованието на специализираната институция за предоставяне 

на социална услуга от „Дом за възрастни хора с психични разстройства“ с. 

Заберново, общ. Малко Търново на „ Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства“ с. Заберново, общ. Малко Търново. 

 

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 166 

 

 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет- Малко Търново: 

I. УПЪЛНОМОЩАВА – Илиян Янчев - Кмет на Община Малко Търново, 

представител по Закона за водите на общината в Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да 

гласува в общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, решения, както 

следва: 

1.  На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана на В и К оператора - 



„Водоснабдяване и канализация” ЕАД  гр. Бургас за следващия регулаторен период, 

определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., 

изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) - 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.; 

2.  На основание чл.5, т.5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, между Асоциация по ВиК - Бургас и „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас, сключен на 25.02.2016 г., общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува плана за опазване на околната среда на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, включително плановете за собствен 

мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на 

отпадъчни води на пречиствателните станции, експлоатирани от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас и програмата за управление на отпадъците 

(включително утайките). 

II. ОПРЕДЕЛЯ    Тонка Стоева   –   Заместник   -   кмет   на    Община    Малко  

Търново,     за     представител     на     общината    в     Общото     събрание                     

на    Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Малко 

Търново да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за 

приемане на посочените решения. 

III.Общински съвет Малко Търново, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска 

предварително изпълнение на решението. 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 167 

 
На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА,  Общински съвет Малко 

Търново съгласува частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за УПИ VІ, VІІ, Х и ХІ в кв. 7 по 

плана на с. Младежко, съгласно което УПИ VІ се отрежда „за хотел и ресторант“. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 168 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 , ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет 

Малко Търново дава съгласие за промяна в параметрите на застрояване на УПИ 

VІ както следва:  

- Кинт – 1,2 

- Н max – 10 м /3 етажа/ 

- Плътност на застрояване – 60 % 

 

   

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

         № 170 
 

1. 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. 33 от Закона за собствеността, 
Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се извърши 
прекратяване на съсобственост между Община Малко Търново и Сдружение 
„Съюз на българските автомобилисти“, ЕИК 000691030, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район „Триадица“, пл. „Позитано“, № 3, 
представлявано от председателя инж. Емил Панчев, представляван от 
председателя на СБА клон Бургас Васил Теоргиев Михалев по отношение на 
имот с идентификатор 46663.501.1623 по кадастралната карта на гр. Малко 
Търново за 1435/1985 идеални части от поземления имот, при граници, 
подробно описани в АЧОС № 389/25.11.2011 г., чрез продажба частта на 
общината. 
Възлага на кмета на общината да отправи покана до Сдружение „Съюз на 
българските автомобилисти“, ЕИК 000691030, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, район „Триадица“, пл. „Позитано“, № 3, 
представлявано от председателя инж. Емил Панчев, представляван от 
председателя на СБА клон Бургас Васил Теоргиев Михалев, да закупи 
общинската част от имот с идентификатор 46663.501.1623 по кадастралната 
карта на гр. Малко Търново с площ 1435/1985 идеални части от поземления 
имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 389/25.11.2011 г., за сумата от 
27552 лева в т. ч. ДДС. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 171 

 
           1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал. 9 от 
Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 
съгласието си да бъде включен в годишната програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинската собственост за 2016 г. поземлен имот – 
частна общинска собственост, с идентификатор 46663.501.773, с площ 894 кв. 
м, по кадастралната карта на гр. Малко Търново и построените в имота: 
сграда, бивша детска градина, с идентификатор 46663.501.773.1, с площ 183 
кв. м и сграда – склад с идентификатор 46663.501.773.2, с площ 17 кв. м. 
            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 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 обявен за продажба чрез публично 
оповестен търг, поземлен имот – частна общинска собственост, с 
идентификатор 46663.501.773, с площ 894 кв. м, по кадастралната карта на гр. 
Малко Търново и построените в имота: сграда, бивша детска градина, с 
идентификатор 46663.501.773.1, с площ 183 кв. м и сграда – склад с 
идентификатор 46663.501.773.2, с площ 17 кв. м, при начална цена 43405,00 
лева, за който е съставен АЧОС № 443/31.01.2013 г.  
 



Р Е Ш Е Н И Е 

         № 172 

 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 ал. 3 от 

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения по реда 

на чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет приема одобрената схема за разполагане 

на за търговска дейност в имот № 000089, представляващ полски път в землището 

на с. Младежко, община Малко Търново, при месечен наем 1,80 лева на кв. м.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 173  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

1. ДАВА разрешение на Исторически музей „Проф. д-р. Александър Фол“ - 

гр. Малко Търново за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, 

Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на 

професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" посредством 

процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05М9OP001-

2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, където Община Малко 

Търново ще бъде Водещ партньор, а Исторически музей „Проф. д-р. Александър 

Фол“ - гр. Малко Търново и СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ЧЕРНОМОРСКИТЕ РЕГИОНИ - АРЧР" (БУЛСТАТ 177106992) – Партньори. 

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването на 

разходите им от Програмата. Максималната общата стойност на проекта възлиза на до 

391 166 лева, като до 10% от общо допустимите разходи по проекта да са за 

изпълнение на СРР.    

3. Потвърждава, че предназначението на обекта на интервенция по предложения 

проект да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на 

изпълнението на дейностите по проекта. 

4. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59 и 

следващи от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

с партньорите, което е неразделна част от пакета за кандидатстване.  

5. Възлага на Ивелина Иванова -  Директор на Исторически музей „Проф. д-р. 

Александър Фол“ - гр. Малко Търново  да изпълни всички правни и фактически 

действия по изпълнение на взетите решения. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 174  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   



1. ДАВА разрешение на Община Малко Търново за разработването, 

кандидатстването и изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 

„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната 

интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и 

солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост" посредством 

процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване 

BG05М9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, където 

Община Малко Търново ще бъде Водещ партньор, а Исторически музей „Проф. д-

р. Александър Фол“ - гр. Малко Търново и СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ РЕГИОНИ - АРЧР" (БУЛСТАТ 177106992) – 

Партньори. 

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на 

проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите им от Програмата. Максималната общата 

стойност на проекта възлиза на до 391 166 лева, като до 10% от общо допустимите 

разходи по проекта да са за изпълнение на СРР.    

3. Потвърждава, че предназначението на обекта на интервенция по 

предложения проект да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 

приключване на изпълнението на дейностите по проекта. 

4. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59 

и следващи от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) с партньорите, което е неразделна част от пакета за кандидатстване.  

5. Възлага на Илиян Костов Янчев -  Кмет на общината да изпълни 

всички правни и фактически действия по изпълнение на взетите решения. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


