
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 25 

 

На 29.10.2021 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  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Изменение на Решение № 169 / 24.02.2021г., взето на редовно 

заседание – протокол № 17 / 24.02.2021г., относно: Поемане на 

краткосрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местното 

управление „ФЛАГ“ ЕАД. /вх.№ 545 от 20.10.2021г./ 

2. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по покана № 3 „Климат“ от програма „Опазване на 

околната среда и климатични промени“ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 

НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

/вх.№ 546 от 20.10.2021г./ 

3. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Предоставяне на полските пътища, попадащи в масиви за 

ползване, на съответния ползвател за стопанската 2021-2022г. /вх.№ 547 

от 20.10.2021г./ 

4. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Промяна предназначението на имот публична общинска 

собственост в гр. Малко Търново. /вх.№ 548 от 20.10.2021г./ 

5. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I – 32, кв. 7 по плана на 

с. Заберново. /вх.№ 549 от 20.10.2021г./ 

6. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV – 67, кв. 10 по плана 

на с. Заберново. /вх.№ 550 от 20.10.2021г./ 

7. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – 47, кв. 6 по плана 

на с. Близнак. /вх.№ 551 от 20.10.2021г./ 

8. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV – 69, кв. 17 по плана 

на с. Визица. /вх.№ 552от 20.10.2021г./ 

9. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището а 

с. Заберново за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 553 от 20.10.2021г./ 

10. Питания и разни 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



Р Е Ш Е Н И Е № 265 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг предлагам на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -МАЛКО ТЪРНОВО: 

 

1. Дава съгласие Община Малко Търново да предприемат всички правни 

и фактически действия по подготовка и изпращане на искане за промяна на 

договор за кредит № 1236 от 18.03.2021г. с Фонд „ФЛАГ” ЕАД, както и да се 

подпише анекс. 

 

2. Изменя решение № 169/24.02.2021г., взето на редовно заседание – 

протокол № 17/24.02.2021г. на Общински съвет – Малко Търново, както 

следва: 

 

• Условия за погасяване: 

-  Срок на погасяване - до 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване. 

 

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

подготви искането за анекс към договора за кредит и да подпише същият, както 

и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1 и т. 2. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 266 

 

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

Общински съвет - Малко Търново: 

 

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

проектно предложение по Покана за набиране на проектни предложения № 

BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“ от програма „Опазване на 

околната среда и климатични промени“ 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, както търговско, 

така и нетърговско, или неправителственa организация, регистрирано като юридическо 

лице в страните-донори, отговарящи на критериите за допустимост. 

 

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. 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 268 

 

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

общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново обявява имот с 

идентификатор 46663.501.929, по кадастралната карта на гр. Малко Търново, с площ 

1489 кв. м, и втория етаж на масивна, двуетажна сграда с идентификатор 

46663.501.929.1, със застроена площ 879 кв. м,  за частна общинска собственост. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 269 

 

          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 наследниците на 

Ради Прокопов Радев, по отношение на УПИ I – 32, кв. 7 по плана на с. Заберново, за 

34/370 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 440.00 лв. без ДДС.  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 270 

 

  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 

Ангелов, по отношение на УПИ IV – 67, кв. 10 по плана на с. Заберново, за 20/450 кв. м. 

идеални части от поземления имот, за сумата от 258.00 лв. без ДДС. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 271 

 

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 Боян Тошков 

Патронов, по отношение на УПИ III - 47, кв. 6 по плана на с. Близнак, за 80/1580 кв. м. 

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

777/12.10.2021 г. за сумата от 1037.00 лв. без ДДС. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 272 

 

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 Янко Георгиев 

Николов, по отношение на УПИ IV – 69, кв. 17 по плана на с. Визица, за 40/840 кв. м. 

идеални части от поземления имот, за сумата от 518.00 лв. без ДДС. 



Р Е Ш Е Н И Е № 273 

 

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 50.00 лв/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 30020.20.97 в землището на с. Заберново. Имотът е с площ 1420 кв. м и 

е отреден като нива в м. „Край село“. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


