
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 16 

 
На 20.01.2017  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: Приемане на бюджета на Община Малко Търново за 

2017 година /вх.№400 от 10.01.2017г./ 

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

Търново, относно: Приемане на „Програма за управление на отпадъците 

на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020 

/вх.№399 от 09.01.2017г./ 

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

Търново, относно: Кандидатстване на Община Малко Търново пред 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда /ПУДООС/ с проект „Закриване и рекултивация на общинско депо 

за неопасни отпадъци в местност „Ярково“ до гр. Малко Търново“. 

/вх.№403 от 13.01.2017г./ 

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

Търново, относно: Културна програма на община Малко Търново за 2017 

година. /вх.№404 от 13.01.2017г./ 

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

Търново, относно: Приемане на годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017г. /вх.№398 от 

09.01.2017г./ 

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

Търново, относно: Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ 

/план за регулация и застрояване/ за УПИ I-84, квартал 28 по плана на с. 

Бръшлян/вх.№402 от 13.01.2017г./ 

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

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

землището на с. Стоилово. /вх.№401 от 12.01.2017г./ 

8. Питания  и разни. 

 

 

 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



Р Е Ш Е Н И Е 

        № 175 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, ПМС № 374 от 22.12.2016 г. на МС  и 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАЛКО ТЪРНОВО:   
 

1. ПРИЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА 2017 ГОДИНА, 

както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 4 175 085  лв., съгласно Приложение № 1 , в 

т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 129 185  лв. , в 

т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 037 600 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 2016 година в размер на  

61 585  лв., съгласно Приложение № 3. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 045 900 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 316 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 902 400  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 827 500  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 188 100 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 122 100 лв. 

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 517 

300 лв. 

1.1.3. Общо операции с финансови активи и пасиви /получени и погасени заеми, 

преходен остатък,  резултативно/  - 112 171 лв. 

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 4 112 698 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4  

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 037 552 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  45 700 

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

1.2.3. За местни дейности в размер на 1 949 662  лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на   0 лв. 

1.3. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на 

общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно 

салдо  

 

2. ПРИЕМА КАПИТАЛОВА  ПРОГРАМА ЗА 2017 Г. (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 575 912 лв., 

съгласно Приложение № 5  

 



3. УТВЪРЖДАВА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2017 Г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение № 6 

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) -  3 000 лв.; 

4.2. Субсидии за:  

4.2.1. читалища – 65 700 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. Медицински център – гр. Малко Търново и Хоспис „Калица Берберова“ за сметка 

на местни данъци и такси и други собствени приходи в размер на 156 000 лв. 

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.2. 

 

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 

№ 7а и Приложение № 7б 
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 № 8 

 

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 

МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2016, 2017, 2018 г.. Приложение № 9 

 

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ, 

съгласно Приложение № 10 

 

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, КАКТО СЛЕДВА: 

10.1. Общински дълг към 01.01.2017 г. за 2017  в размер на 30 000 лв. 

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

2017  година в размер на 140 000 лв. 



 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 1 400 000 

лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат поети през 2017 година  в размер на 1 400 000 лв., 

като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не са повече от 

30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

 

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ 2016 

ГОДИНА, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2017 година в размер на 19 142 

лв. съгласно План - График  Приложение № 11 

 

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 199 600 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 

увеличаване 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 съответствие 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 2017 година. 

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

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. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 176 

Общински съвет Малко Търново приема „Програма за управление на 

отпадъците на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 177 

  

Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Община Малко Търново 

да кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда /ПУДООС/ с проек „Закриване и рекултивация на общинско депо за 

неопасни отпадъци в местност „Ярково“ до гр. Малко Търново“. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 178 

 

 
На основаниe 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 2017 г. 

   

 



Р Е Ш Е Н И Е 

         № 179 

 
 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 01.01.2017 г.  -  

31.12.2017 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                               -        180 000 лв. 

 предоставени вещни права                  -         - 

 продажби                                             -        70 000 лв. 

всичко:                                                                              250 000 лв. 

2. Необходими разходи за: 

 придобиване на имоти                         -        -  

 отдадени под наем                               -        2 000 лв. 

 предоставени вещни права                  -          

 продажби                                             -        4 000 лв. 

всичко:                                                                               6 000 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. 

1. 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. 



2. 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. № 46663.501.1830 гр. М. Търново 5350 кв. м 

9 Идент. № 46663.501.1824 гр. М. Търново 10000 кв. м 

10 УПИ VІІ-15, кв. 2 с. Евренозово 695 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 

3. Имоти за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества – 

определяне на имотите при заявено инвестиционно намерение и след решение 

на Общински съвет. 

4. 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 – към момента 

Общината не се нуждае от придобиване на недвижима собственост. При възникване на 

необходимост от конкретен имот, програмата ще бъде актуализирана.  
V. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

   Настоящата програма е разработена от общинската администрация и е приета от 

Общински съвет Малко Търново с Решение № 179, съгласно Протокол №16 от 

20.01.2017 г. 
 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 180 

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

Търново съгласува ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и 

застрояване/ за УПИ І-84, квартал 28 по плана на с. Бръшлян и дава съгласие за 

одобряването му със заповед на Кмета на Община Малко Търново. 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

         № 181 

 
 

 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 10 лева/дка, за срок от 10 години, общински 

земеделски имоти в землището на с. Стоилово както следва: 

 

 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.   Полска култура 010500 1,652 

2. Полска култура 010525 1,419 

3  Полска култура 010506 0,632 

4 Полска култура 010505 0,501 

5 Полска култура 010499 1,321 

6 Полска култура 010496 0,479 

7 Полска култура 010495 0,476 

8 Полска култура 010494 0,453 

9 Полска култура 010493 0,211 

10 Полска култура 010501 0,597 

11 Полска култура 010498 1,872 

12 Полска култура 010497 0,405 

13 Полска култура 010322 0,800 

14 Полска култура 010320 0,988 

15 Полска култура 010319 1,366 

16 Полска култура 010271 0,754 

17 Полска култура 010270 1,542 

18 Полска култура 010268 0,217 

19 Полска култура 010267 0,596 

20 Полска култура 010266 1,048 

 21    Полска култура 010504 1,908 

   19,237 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


