
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 23 

 

На 25.08.2021 година в заседателната зала на НЧ „Просвета-1914“ се проведе 

редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

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

Малко Търново, относно: Искане за удължаване на срока за 

възстановяване на отпуснат заем от Централния бюджет. /вх.№ 506 от 

11.08.2021г./  
2. Докладна  записка  от  инж. Тонка Стоева – зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно: Поемане на краткосрочен общински дълг от 

ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД за изпълнение на проект по ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 /вх.№ 507 от 11.08.2021г./ 

3. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски 

имоти на територията на община Малко Търново /вх.№ 510 от 

18.08.2021г./ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски 

имоти в землището на с. Евренозово /вх.№ 509 от 16.08.2021г./  
5. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III - 137, 

кв. 14 по плана на с. Граматиково /вх.№ 512 от 18.08.2021г./  
6. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I - 148, 

кв. 28 по плана на с. Бяла вода /вх.№ 511 от 18.08.2021г./ 

7. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно: Поставяне на преместваем обект на площада в 

с. Граматиково /вх.№ 513 от 18.08.2021г./ 

8. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно: Създаване на нова социална услуга 

„Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, по реда 

на Закона за социалните услуги /вх.№ 517 от 24.08.2021г./ 

9. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно: Решение № 239 от 28.07.2021г. на ОС за 

кандидатстване на община Малко Търново с проектно предложение по 

процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст” програма 

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвимите групи“ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

/вх.№ 518 от 24.08.2021г./ 

10.  Питания и разни 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 249 

 

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 500 000 

/петстотин хиляди/ лева. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 250 

 

На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 

10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 2 във 

връзка с чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО 

ТЪРНОВО: 

1. Община Малко Търново да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” 

ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията 

на Проект № BGENERGY-2.001-0018-003 “Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на 

община Малко Търново", финансиран от Програмата „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 

2014-2021, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 270 000 (словом: двеста и седемдесет 

хиляди) 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от 

датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията 

от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BGENERGY-2.001-0018-003, от възстановено ДДС по проекта 

и/или от собствени бюджетни средства.  

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 



- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко 

Търново, с изключение на авансовото плащане, по Договор за 

безвъзмездна помощ № BGENERGY-2.001-0018-003, сключен с 

Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, постъпващи 

по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Малко Търново, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 

публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, 

включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да 

подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да 

подпише договора за кредит и договор за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението 

по т. 1.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 251 

 

            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 12 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти както 

следва: 

№ Начин на трайно 

ползване 

идентификатор Площ дка АПОС 

 Землище Близнак    

1 Нива  04412.50.6 46,218 5409/13.07.2020 

 Землище Бяла вода    

2 Нива  07627.32.32 30,008 5834/11.01.2021 

3 Нива  07627.32.41 29,416 5833/11.01.2021 

 Землище Звездец    

4 Нива  30483.205.149 4,976 6001/16.08.2021 

5 Нива  30483.205.150 4,668 5941/27.04.2021 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 252 

 

 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 12 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти както 

следва: 

 



№ Начин на трайно 
ползване 

идентификатор Площ дка АПОС 

1 Нива  27022.29.73 4,799 5831/02.12.2020 

2 Нива  27022.23.85 1,242 5830/02.12.2020 

3 Нива  27022.29.57 5,000 5829/01.12.2020 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 253 

 

               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 Тодор Андонов 

Андонов, по отношение на УПИ III – 137, кв. 14 по плана на с. Граматиково, за 220/735 

кв. м. идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

770/16.08.2021 г., за сумата от 2 263.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 254 

 

  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 Стефан Петров 

Петров, по отношение на УПИ I – 148, кв. 28 по плана на с. Бяла вода, за 38/228 кв. м. 

идеални части от поземления имот, за сумата от  391.00 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 255 

 

 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 преместваем обект – цветарник, който ще се ползва и за 

нестинарски танци, на площада в с. Граматиково. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 256 

 

На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, т. 10, чл. 25, ал. 

2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет – Малко Търново 

 

Р Е Ш И: 
  

 1. Дава съгласие, считано от 01.09.2021 г. да бъде създадена нова социална 

услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност. 



          2. Натуралният показател се определя съгласно Решение на Министерски съвет за 

приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 

стойностни показатели – 15 потребители за 2021 година. 

         3. Услугата да се администрира от дирекция „СДУЗ“ към общинска 

администрация Малко Търново, с адрес за обезпечаване предоставянето на социалната 

услуга: гр. Малко Търново, ул. „Георги Кирков“ № 14. 

        4. Възлага на Кмета на Община Малко Търново да извърши последващи действия 

по изпълнение на Решението.   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 257 

 

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

връзка с взето с Протокол № 22 Решение № 239 от 28.07.2021г. Общински съвет - 

Малко Търново: 

 I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Малко Търново да разработи и кандидатства с  

проектно предложение по процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст” 

програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвимите групи“ приоритетна ос „Подобрено социално включване на децата и 

младите„ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

 

 II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите 

на Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 

 III. ДАВА съгласие на община Малко Търново за общинско сътрудничество с 

един или няколко партньори частно или публично юридическо лице, публични органи, 

общини, сдружения на общини и неправителствени организации, като бъде водещ 

партньор 

 

IV. ДАВА правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред програмния оператор на ФИНАНСОВ 

МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-

2021г. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


