
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 22 

 
На 30.06.2017  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: Искане за удължаване на срока за погасяване на 

общински дълг – безлихвени заеми за сметка на централния бюджет 

/вх.№525 от 20.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Безвъзмездно предоставяне на ПИ 46663.208.37 в 

местността Вълчанов мост /вх.№524 от 20.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Премахване на опасни сгради – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново /вх.№530 от 21.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Поставяне на автобусна спирка в урегулиран поземлен 

имот III-за кметство, квартал 11 по плана на с. Младежко /вх.№532 от 

22.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване на проект за промяна на границата между 

ПИ 46663.501.1788 по кадастралната карта на гр. Малко Търново. 

/вх.№529 от 21.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Договор за безвъзмездно предоставяне на помещения в 

сградата на Медицински център – гр. Малко Търново. /вх.№534 от 

23.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Одобряване продажната цена и продажба на общински 

апартамент /вх.№526 от 21.06.2017г./ 

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

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

землището на гр. Малко Търново /вх.№528 от 21.06.2017г./ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV – 157 и УПИ  

VII – 157, кв. 1 по плана на с. Заберново /вх.№531 от 21.06.2017г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II – 94, кв. 13 

по плана на с. Заберново /вх.№535 от 23.06.2017г./ 

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

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

Малко Търново /вх.№538 от 23.06.2017г./ 

12. 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.№527 от 

21.06.2017г./ 

13. Докладна  записка  от  госпожица Веселина Градева – Председател на 

Общински съвет -  Малко  Търново, относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ /вх.№536 от 23.06.2017г./ 

14. Докладна записка от Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Актуализация на структурата и общата численост на Общинска 

администрация – Малко Търново /вх.№540 от 27.06.2017г./ 

15. Питания  и разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 231 

 
На основание чл. 103, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 10 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Община Малко Търново да бъде отправено от кмета на 

общината мотивирано предложение /искане/ до Министърът на финансите за 

удължаване на срока за възстановяване на поетия заем от общината в размер на 300 000 

/триста хиляди/ лева с още една година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 232 

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 Община Малко Търново чрез кмета на общината, да 

изготви и внесе искане в Областна управа – Бургас и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството за предоставяне ПИ 46663.208.37 в местността 

Вълчанов мост за управление и осъществяване на дейности, свързани с трайно 

задоволяване на обществени потребности от местно значение, съгласно разпоредбата 

на чл. 15 ЗДС и чл. 6 от ППЗДС (Правилник за прилагане за закона за държавната 

собственост). 

2. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Община Малко Търново чрез кмета на общината да 

приеме за управление и осъществяване на дейности, свързани с трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение, съгласно разпоредбата на чл. 15 ЗДС и 



чл. 6 от ППЗДС (Правилник за прилагане за закона за държавната собственост), ПИ 

46663.208.37 в местността Вълчанов мост  
3. Възлага на Илиян Костов Янчев - Кмет на общината, да предприеме всички 

правни и фактически действия във връзка с горното. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 233 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 195, ал. 6 от Закона за 

устройство на територията Общински съвет Малко Търново дава съгласие да бъдат 

премахнати следните сгради – частна общинска собственост:  

1. сграда с идентификатор 46663.501.1379.1, разположена в имот с идентификатор 

46663.501.1379, представляващ УПИ I, кв. 57 по плана за регулация, АЧОС № 

18/10.03.2006 г.  

2. сграда с идентификатор 46663.501.1380.1, разположена в имот с идентификатор 

46663.501.1380, представляващ УПИ ХIV, кв.57 по плана за регулация, АЧОС № 

19/10.03.2006г 

3. сграда с идентификатор 46663.501.1383.1, разположена в имот с идентификатор 

46663.501.1383, представляващ УПИ ХI, кв. 57 по плана за регулация, АЧОС № 

20/10.03.2006 г 

4. сграда с идентификатор 46663.501.1385.1, разположена в имот с идентификатор 

46663.501.1385, представляващ УПИ IХ, кв. 57 по плана за регулация, АЧОС № 

21/10.03.2006 г 

5. сграда с идентификатор 46663.501.1387.1, разположена в имот с идентификатор 

46663.501.1387,представляващ УПИ VIII, кв.57 по плана за регулация, АЧОС № 

22/10.03.2006 г 

6. сграда с идентификатор 46663.501.1388.1, разположена в имот с идентификатор 

46663.501.1388, представляващ УПИ VII, кв.57 по плана за регулация, АЧОС № 

23/10.03.2006 г 

7. сграда с идентификатор 46663.501.1389.1, разположена в имот с идентификатор 

46663.501.1389, представляващ УПИ VI, кв. 57 по плана за регулация, АЧОС № 

24/10.03.2006 г  

 

II. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на 

терена.   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 234 

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 автобусна спирка в урегулиран поземлен имот ІІІ-за 

кметство, квартал 11 по плана на с. Младежко.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

        № 235 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 134, ал. 2, 

т.2 от ЗУТ  Общински съвет Малко Търново дава съгласието си да бъде допусната 

промяна на кадастралната карта на гр. Малко Търново касаеща границата между ПИ 

46663.501.1785 и ПИ 46663.501.1788, като от ПИ 46663.501.1785  да се отцепят 17 кв. м, 

които да се придадат към имот 46663.501.1788. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 236 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Малко Търново дава съгласието си за сключване на  Договор за 

безвъзмездно ползване на помещения в сградата на Медицински център - гр. Малко 

Търново, между ЦСМП Бургас и Медицински център - гр.  Малко Търново за срок от 3 

/три/ години, считано от 01.07.2017 г.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 237 

          І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 и чл. 14 ал. 1 

от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет Малко Търново включва в групата на 

общинските жилища предназначени за продажба ап. № 2 в бл. 5, вх. А, ет. 1, ж.к. 

„Вишняев“,  гр. Малко Търново. 

          ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 се извърши продажба на общински апартамент № 2 в бл. 5, вх. А, ет. 

1, ж. к. „Вишняев”, в гр. Малко Търново. на неговия наемател  Тошко Николов Николов 

на цена 5644 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 238 

 

            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 

наемна цена, 10 лева/дка, за срок до 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.86.42, с площ 63,585 дка, отреден като изоставена орна земя,  в 

землището на гр. Малко Търново.  

 

 



  Р Е Ш Е Н И Е 

        № 239 

 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 от една страна и Иван 

Стоянов Иванов и наследниците на Милка Иванова Стамова и Мария Иванова Раева, от 

друга страна, по отношение на УПИ IV – 157, кв.1 по плана на с. Заберново, за 33/368 

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

№552/13.06.2017г.за сумата от 282.00 лв. и УПИ  VII – 157, кв. 1 по плана на с. 

Заберново, за 85/550 кв.м. идеални части от поземления имот, при граници, подробно 

описани в АЧОС №549/07.04.2017г.за сумата от 728.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 240 

 

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 Иванов 

Димитров, Янаки Иванов Димитров и Иван Костадинов Ведричков, като собственици 

на ПИ 94 по отношение на УПИ ІІ – 94, кв.13 по плана на с. Заберново за 74/872 кв.м 

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

№553/20.06.2017г. за сумата от 634,00 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 241 

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 46663.501.926 по кадастралната 

карта на гр. Малко Търново с площ 130 кв. м. да бъде продадена на Стефан Русинов 

Карарусинов, собственик на законно построената в имота жилищна сграда на цена 

821,00 лева. 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

        № 242 

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 за разполагане на пчелни кошери, чрез публично 

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



общински земеделски имот № 041016, отреден като нива с площ 2,332 дка в землището 

на с. Бяла вода, м. „Тъмна река“. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 243 

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 Мира Иванова Йорданова, ЕГН 4810250934. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 244 

                На основание  чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Малко Търново: 

1. ОДОБРЯВА структура на Общинска администрация – Малко Търново, 

състояща се от: кмет, двама зам. кмета, секретар, главен счетоводител, финансов 

контрольор, главен архитект, председател на общински съвет, секретар на МКБППМН, 

5 /пет/ дирекции, 9 /девет/ отдела, 2 /двама/ кметове на кметства и 10 кметски 

наместника, разпределени съгласно Приложение № 1 към докладната записка, считано 

от 01.07.2017г. 

2. ОДОБРЯВА обща численост на персонала на Общинска администрация - 

Малко Търново, както следва 187 щатни бройки, разпределени съгласно Приложение 

№ 2 към докладната записка, считано от 01.07.2017г. 

3. Възлага на Кмета на община Малко Търново, въз основа на одобрената 

структура и численост да утвърди поименно длъжностно разписание, считано от 

01.07.2017г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


