
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 19 

 
На 28.04.2017  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета“ - 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:Участие на Община Малко Търново в съвместен 

проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата  /вх.№475 от 

20.04.2017г./ 

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

Търново, относно:Участие на Община Малко Търново в съвместен 

проект по Програмата „ Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 2.2 Насърчаване на общи действия за повишаване на 

осведомеността и за съвместни действия за намаляване на речните и 

морските отпадъци  /вх.№476 от 20.04.2017г./ 

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

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

Малко Търново /вх.№477 от 20.04.2017г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV – 21, кв.1 по 

плана на с. Стоилово /вх.№478 от 20.04.2017г./ 

5. 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. Бяла вода /вх.№479 от 

20.04.2017г./ 

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

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

Малко Търново /вх.№480 от 20.04.2017г./  

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

Търново, относно: Приемане на ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА 2017г.  /вх.№484 от 28.04.2017г./ 

8. Докладна записка от Йордан Иванов Димов – Председател на Постоянната 

правна комисия към Общински съвет – Малко Търново, относно: 

Приватизация на ПРОГРАМНО-КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ЕКОПАН ЕООД /вх.№485 от 28.04.2017г./.  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



9. Докладна записка от Златка Димитрова Далева – Председател на 

Постоянната комисия по „Култура, образование, наука, вероизповедание, 

читалищна дейност, здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ 

към Общински съвет – Малко Търново, относно: Отпускане на финансова 

помощ за Радка Сараджова /вх.№486/28.04.2017г./ 

10. Питания  и разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 209 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

съвместен проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в 

секторите на туризма и културата с Партньори от Република Грузия, Република 

Румъния и Република Турция,  където Община Малко Търново ще бъде Партньор № 3. 

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.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, 

включено в проекта, да се извършват по предварително одобрени количествени сметки.  

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за целите 

на проекта в срок за 5 години след края на проекта и 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. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна част от пакета 

за кандидатстване.  

6. Потвърждава, че община Малко Търново се представлява от Илиян Костов 

Янчев,  Кмет на общината. 

7. Потвърждава, че имотът обект на проектното предложение е публична 

общинска собственост и е:  

- Необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 210 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

съвместен проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Първа покана, 

Приоритети 2.2 Насърчаване на общи действия за повишаване на осведомеността 

и за съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци с 

Партньори от Република Румъния и Република Украйна, където Община Малко 

Търново ще бъде Партньор № 1. 



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.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинско имущество, включено в 

проекта, да се извършват по предварително одобрени количествени сметки и проект.  

4. Ще се предостави свободно правото на ползване на обекта на инвестиции, за 

целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта и 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. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна част от пакета 

за кандидатстване.  

6. Потвърждава, че община Малко Търново се представлява от Илиян Костов 

Янчев,  Кмет на общината. 

 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 211 

 

 На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 3 от Закона 

за общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си част от поземлен имот с идентификатор 46663.501.279 по кадастралната 

карта на гр. Малко Търново с площ 136 кв. м да бъде продадена на наследниците на 

Георги Градев Георгиев, собственици на законно построената в имота жилищна сграда 

на цена 1792 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 212 

 

                   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 Тошко Симеонов 

Николов, като собственик на ПИ 21 по отношение на УПИ IV - 21, кв. 1 по плана на с. 

Стоилово за 228/588 идеални части от поземления имот, при граници, подробно 

описани в АЧОС № 550/19.04.2017 г. за сумата от 1377,00 лв.  

 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 213 

 

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 за разполагане на пчелни кошери, чрез публично 

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



общински земеделски имоти № 000369, с площ 2,364 дка и № 000370, с площ 2,225 дка 

в землището на с. Бяла вода, м. „Тъмна река“. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 214 
 

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 2017 г. имот с идентификатор 46663.501.768 по кадастралната карта на 

гр. Малко Търново 

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, имот – частна общинска 

собственост, с идентификатор 46663.501.768 по кадастралната карта на гр. Малко 

Търново, с площ 218 кв. м при начална цена 3722 лева, за който е съставен АЧОС № 

386/15.11.2011 г.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 215 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16 ал. 1, ал. 2 

и ал. 3 от Закона за младежта,  Общински съвет - Малко Търново:  

 

ПРИЕМА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 Г. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 216 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 

2, чл. 4, ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет - Малко Търново:  

1. Открива процедура за приватизация на „ПРОГРАМНО-

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ЕКОПАН 

ЕООД с ЕИК 102089600. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на 

дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за 

съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на 

менителнични задължения, освен с разрешение на общинския съвет. 

3. Упълномощава председателят на Общински съвет – Малко Търново да възложи 

изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и 

информационен меморандум на дружеството. 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Малко Търново 

одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/ 

лева на лицето Радка Стоянова Сараджова, ЕГН XXXXXXXXXX. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


