
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 19 

 

На 28.04.2021 година в заседателната зала на НЧ „Просвета-1914“ се проведе 

редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

1. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

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

землището на с. Звездец за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 415 от 

21.04.2021г./  
2. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

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

Калово. /вх.№ 410 от 21.04.2021г./  
3. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Отмяна Решение № 192 / 31.03.2021г за отдаване под наем 

на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново. /вх.№ 

412 от 21.04.2021г./ 

4. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Поставяне на мобилна тоалетна в поземлен имот 

46663.501.1692 по кадастралната карта на гр. Малко Търново. /вх.№ 413 от 

21.04.2021г./ 

5. Докладна  записка  от Николай Йовков Костуров – общински съветник в 

Общински съвет Малко Търново (мандат 2019-2023), относно: Предложение за 

награждаване на Киро Иванов Михов и Петър Иванов Михов за 

изключителни постижения в спорта.  /вх.№ 414 от 21.04.2021г./ 

6. Докладна  записка  от Мария Димитрова Чакърова – ИД Директор на Дирекция 

„Социално подпомагане“ общ. Царево, относно: Общинска програма за 

закрила на детето за Община Малко Търново за 2021 година. /вх.№ 420 от 

26.04.2021г./ 

7. Докладна  записка  от Дора Петкова  – председател на Постоянната комисия по 

здравеопазване и социални дейности, относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ.  /вх.№ 421 от 27.04.2021г./ 

8. Питания и разни 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 200 

 

 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, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



наемна цена 30.00 лв/дка, за срок от 10 години, 1,5 дка от общински земеделски имот с 

идентификатор 30483.207.173, с предназначение на територията – земеделска, начин на 

трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 4,639 дка в 

землището на с. Звездец. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 201 

 

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 2021 г. поземлен имот – частна общинска собственост, 

представляващ УПИ I, кв. 5 по плана на с. Калово, с площ 490 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, УПИ I, кв. 5 

по плана на с. Калово, с площ 490 кв. м, за който е съставен АЧОС № 739/02.12.2020 г., 

при начална цена 6536 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 202 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Малко Търново 

отменя Решение № 192/31.03.2021 г. по отношение на имот с идентификатор 

46663.85.920, за който е съставен АПОС № 5877/05.03.2021 г., с начин на трайно 

ползване: гробищен парк, с площ 13,559 дка. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 203 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка с чл. 4, ал. 

3 от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за 

търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-

декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново 

приема схема за поставяне на мобилна тоалетна в поземлен имот  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 204 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Малко Търново: 

 

1. Община Малко Търново да връчи на КИРО ИВАНОВ МИХОВ 

парична награда в размер на 250 лева и почетния плакет/знак на 

Община Малко Търново. 

 

2. Община Малко Търново да връчи на ПЕТЪР ИВАНОВ 

МИХОВ парична награда в размер на 250 лева и почетния плакет/знак 

на Община Малко Търново.  

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 205 

 

  На основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила 

на детето, Общински съвет – Малко Търново приема Общинска програма за закрила 

на детето за Община Малко Търново за 2021 година, изготвена от Комисията за 

детето към община Малко Търново, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от ППЗЗД. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 206 

 

 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 МАРИЯ ИЛИЕВА РУСЕВА, ЕГН *********. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


