
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 28 

 

На 26.01.2022 година от 15:00 часа  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: Културна програма на община Малко Търново за 2022г. /вх.№ 

592 от 19.01.2022г./ 

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

относно: Представителство на Община Малко Търново в заседание на 

извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас“ АД – 

гр. Бургас. /вх.№ 591 от 11.01.2022г./ 

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

относно: Отдаване под наем на Общински земеделски имот в землището 

на с. Граматиково за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 593 от 

19.01.2022г./ 

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

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището 

на гр. Малко Търново. /вх.№ 594 от 19.01.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – 250, кв. 20 по плана 

на с. Стоилово /вх.№ 595 от 19.01.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – 73, кв. 9 по плана 

на с. Стоилово. /вх.№ 596 от 19.01.2022г./ 

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

относно: Определяне цената и продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Звездец. /вх.№ 597 от 19.01.2022г./ 

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

относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в с. 

Близнак. /вх.№ 598 от 19.01.2022г./ 

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

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

Бръшлян. /вх.№ 599 от 19.01.2022г./ 

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

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

Търново  /вх.№ 580 от 10.12.2021г./ 

11. Питания и разни 

  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 31 - 08 



 

Р Е Ш Е Н И Е № 286 

  

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.18, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, 

Общински съвет Малко Търново приема Културната програма на община Малко 

Търново за 2022г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 287 

 

 На основание чл. 43 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на 

търговските дружества и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Малко Търново: 

 

1. УПЪЛНОМОЩАВА ИЛИЯН ЯНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО да представлява Общината в провеждане на извънредно общо събрание на 

акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД - гр. Бургас, като гласува както прецени – „за“; 

„против“ и/или „въздържал се“, на предварително обявения  ДНЕВЕН РЕД, а именно: 

1. Приемане на Бизнес програма на „УМБАЛ-Бургас“ АД за периода 2021-2023 

г  – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Бизнес програмата 

на „УМБАЛ-Бургас“ АД за периода 2021-2023 г. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА 

МАЛКО ТЪРНОВО, за представител на Общината в заседание на извънредното общо 

събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, при невъзможност на 

Кмета на Община Малко Търново да участва лично за приемане на посоченото 

решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 288 

 

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, 2,000 дка от общински земеделски имот 

с идентификатор 17693.104.108, с предназначение на територията – земеделска, начин 

на трайно ползване – изоставена нива, целият с площ 5,754 дка в землището на с. 

Граматиково. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 289 

 

            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 20 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.84.126 – изоставена орна земя, пета категория, в м. „Боже име“, с 

площ 6,807дка., землище гр. Малко Търново.  

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 290 

 

             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 Желязко Михов 

Стаматов, по отношение на УПИ III – 250, кв. 20 по плана на с. Стоилово, за 15/465 кв. 

м. идеални части от поземления имот, за сумата от 198.00 лв. без ДДС.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 291 

 

            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 Христо Манасиев 

Манасиев, по отношение на УПИ III – 73, кв. 9 по плана на с. Стоилово, за 5/404 кв. м. 

идеални части от поземления имот, за сумата от 66.00 лв. без ДДС.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 292 

 

          І. 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 бъдат 

включени в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинската 

собственост УПИ XIII, кв. 21, по плана на с. Звездец, с площ 550 кв. м., ведно с 

построената в имота едноетажна сглобяема сграда тип „Юлка” с площ 48 кв. м., за 

който е съставен АЧОС № 426/06.11.2012 г. 

 

          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 бъдат обявени за продажба чрез публично оповестен търг имот УПИ 

XIII, кв. 21, по плана на с. Звездец, с площ 550 кв. м., ведно с построената в имота 

едноетажна сглобяема сграда тип „Юлка” с площ 48 кв. м., за който е съставен АЧОС 

№ 426/06.11.2012 г. при начална цена 6109,00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 293 

 

       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 

бъдат включени в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинската собственост за 2021 г. УПИ ХII – общ., кв. 11, по плана на с. Близнак, с 

площ 1200 кв. м, за който е съставен АЧОС № 789/10.01.2022 г. и УПИ ХIII – общ., кв. 

11, по плана на с. Близнак, с площ 860 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

790/10.01.2022 г. 

 

   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 ХII – 

общ., кв. 11, по плана на с. Близнак, с площ 1200 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

789/10.01.2022 г. при начална цена 13468,00 лева и УПИ ХIII – общ., кв. 11, по плана на 

с. Близнак, с площ 860 кв. м, за който е съставен АЧОС № 790/10.01.2022 г. при 

начална цена 10039,00 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 294 

 

 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. УПИ II – общ., кв. 19 по плана на с. Бръшлян, с 

площ 538 кв. м, за който е съставен АЧОС № 175/03.12.2007 г. 

 

 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 II – 

общ., кв. 19 по плана на с. Бръшлян, с площ 538 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

175/03.12.2007 г., при начална цена 11899,00 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 295 

 

 ВЪРНАТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД – 09-5/11.02.2022 

ГОДИНА НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


