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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 3 

 

 
На 28.12.2015  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета“ - Малко Търново 

се проведе редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко 

Търново, относно: Приемане Размера на такса „Битови отпадъци“ за 

2016г и План-сметка за дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ за поддържане 

на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за Община Малко 

Търново и определяне на размера на такса битови отпадъци в Община 

Малко Търново / вх. № 90 от 17.12.2015г./ 

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

Търново, относно: Извършване на вътрешно компенсирани промени в 

разчета на капиталовите разходи за 2015г. и приемане на преходни  

обекти за 2016г. / вх. № 91 от 17.12.2015г./ 

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

Търново, относно: Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за 

определяне на местните данъци в Община Малко Търново“ / вх. № 92 от 

17.12.2015г./ 

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

Търново, относно: Представителство на Община Малко Търново в 

Асоциациата по ВиК – Бургас  / вх. № 93 от 17.12.2015г./ 

5. Докладна записка от госпожица Веселина Градева – председател на 

Общински съвет Малко Търново, относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ за лечение / вх. № 96 от 23.12.2015г./ 

6. Питания и разни 

 

 

 

 

 

 

 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 23 

1. Приема  Размера на такса „Битови отпадъци”  за 2016 г. – Приложение 1 от „ 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Малко Търново” 

 

Приложение 1 

 

№по 

ред 

                                   

                           Р  А З  Д  Е  Л  

     Промил ‰ 

       2016 год. 

1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани  

в строителните граници на населеното място, 

както и за жилищни имоти на юридически лица 

 

1.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО    4.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   2.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

   0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   5.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

  3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 7.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

 2.5 

2. За нежилищни имоти на юридически лица в  

строителните граници на населеното място 

 

2.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО  8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ  8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 
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 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

3. За нежилищните имоти на граждани извън  

Строителните граници на населеното място 

 

3.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ    3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

4 За нежилищните имоти на юридически лица  

извън строителните граници на населеното място 

 

4.1 ГР. МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.2 С. ГРАМАТИКОВО, С. ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 
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 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 0,5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1,5 

5 За незастроени имоти в строителните  граници на 

населените места от община М.Търново за 

физически и юридически лица 

 

5.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

5.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

5.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.0 

6 За нежилищни имоти на граждани,използвани с 

търговска цел в  населените места от община 

М.Търново 

 

6.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.5 

6.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ 8.0 
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 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

2.5 

6.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.5 

 

 2. Приема  ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса битови отпадъци и 

необходимите разходи за дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане на 

битови отпадъци и поддържане на места за обществено ползване за 2016  год. -   

 

 

Приложение 2 

                                                   П  Л  А  Н  -  С  М  Е  Т  К  А  

 

за приходите от такса битови отпадъци и разходите за дейностите по   събиране, 

извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за почистване 

на обществени територии за 2016 г. 

 

 

 Приходи/лв. Разходи/лв 

І. За гр. Малко Търново    

1.Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 35 791  

-имоти на фирми  48 939  

-задължения от минали години  61 767  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ   

 по чл. 60 от ЗУО  (3 461)  

 по чл. 64 от ЗУО (32 400)  

Всичко приходи с изкл. по депозит 146 497  

2.Разходи,предвидени в план-сметката:   

2.1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

 71 057 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци  7 895       

2.3. Почистване на територии за обществено ползване           27 995 

 

2.4.Отчисления по чл.60 от ЗУО 

 (3 461) 

2.5.Отчисления по чл. 64 от ЗУО  (32 400) 

2.6. Погашение  на заем за Съфинансиране на инвестиционен  61 263 
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проект на регионално ДТБО М.Търново  

 

Всичко Разходи   

Всичко I : 146 497 168 140 

   

II.За селата: 

Граматиково,Звездец,Бръшлян,Младежко,Стоилово, 

Евренозово,Заберново,Близнак,Бяла вода,Калово,Визица 

  

1. Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 22 450  

-имоти на фирми  27 440  

-задължения от минали години  29 191  

Постъпления по депозитна сметка РИОСВ  

 

 

по чл. 60 от ЗУО (1 483)  

 по чл. 64 от ЗУО (10 800)  

Всичко приходи с изкл. по депозит 79 081  

2.Разходи, предвидени в план- сметката :   

2.1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

 30 454 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци  3 383 

2.3 Почистване на територии за обществено ползване   3 110 

2.4.отчисления по чл. 60 от ЗУО  (1 483) 

2.5.отчисления по чл. 64 от ЗУО  (10 800) 

2.6. Погашение  на заем за Съфинансиране на инвестиционен 

проект на регионално ДТБО М.Търново 

 20 421 

 

 

Всичко II : 79 081 58 048 

ІІІ  Отчисления по ЗУО ( 48 144) ( 48 144) 

Общо за Община Малко Търново ( І + ІІ ) 225 578 225 578 

Общо за Община М.Търново ( І + ІІ + ІІІ ) 273 722 273 722 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 24 

1.Добавя нов обект: Ремонтни работи по полагане на пътна настилка-асфалтиране 

на ул.”Изгрев” и улица „Гоце Делчев” в гр.Малко Търново на стойност 10051,24лв. 

с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

 

2.Приема инвестиционните обекти като преходни за 2015 г. в списъка на 

преходните обекти за 2016 г.,както следва: 

 

1. път №BGS2090/І-9/- с.Звездец-Евренозово-Близнак /ІІІ-908/ 46076.10 

2. път№BGS3092/ІІ-99, Царево-МалкоТърново/-Сливарово 41122.2 

3. м.Босна-Звездец-Младежко 23293.2 

4. път №BGS3096 /ІІІ-907/- м.Босна-Визица/- Бяла вода 22972.6 
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5. път№BGS3097-/ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Калово 34709.5 

6. път №BGS3094 /І-9, Звездец-Малко Търново/-Бръшлян 14402.5 

7. път №BGS2098/ІІІ-907/ - м.Босна-Визица/-Заберново 20531.0 

8.  път №BGS3095/І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово 19114.2 

9. път №BGS2091/ІІ-99, Царево – Малко Търново/- 

Граматиково   8428.7 

10. Проектиране на рекултивация на 3 бр.сметища на 

територията на Община Малко Търново 4017 

11 Доставка и монтаж на 4 бр.дросели за компенсация/всеки с 

индуктивност 51 Mh/ на  капацитивния товар,комутационна 

и защитна апаратура 9600 

12. Ремонт на улична мрежа с.Визица 6045 

13. Ремонтни работи по полагане на пътна настилка-

асфалтиране на ул.”Изгрев” и улица „Гоце Делчев” в 

гр.Малко Търново с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства.  10051,24 

 ОБЩО 214287,14 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 25 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, 

Общински съвет –Малко Търново,  изменя и допълва „Наредба за определяне на 

местните данъци в Община Малко Търново“, както следва: 

 

1. Изменя  чл.41,ал.1 на „Наредба за определяне на местните данъци в Община 

Малко Търново“, Раздел ІV – „Данък върху превозните средства“, както следва: 

 

„ Чл.41. ал.1 За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 

мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината 

на производство, както следва :  

1. до 37  kW включително – 0,40 лв. за  1 kW  

2. над 37  kW до 55  kW включително – 0,50 лв. за  1 kW 

3. над 55  kW до 74  kW включително – 0,70 лв. за  1 kW 

4. над 74  kW до 110  kW включително – 1,30 лв. за  1 kW 

5. над 110  kW  – 1,40 лв. за  1 kW   

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл. 55, ал.1 от Закона за местните данъци и 

такси.“ 

 

2. Създава се нов §6  в „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ”  на 

„Наредба за определяне на местните данъци в Община Малко Търново”, със следния 

текст:   

„§6 Измененията и допълненията по чл.41,ал.1 на настоящата Наредба влизат в сила, 

считано от 01.01.2016 г. ” 
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Р Е Ш Е Н И Е 

       № 26 

 

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Малко Търново: 

I. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Малко Търново, представител на 

общината по Закона за водите в Асоциацията по ВиК – Бургас, да гласува в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Бургас решения, както следва: 

1. Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги, със страни Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД - Бургас и „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас. 

2. Упълномощаване на Вълчо Чолаков – председател на Асоциацията по ВиК 

по обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕАД - Бургас с права да 

подпише одобрения договор от името на Асоциацията. 

3. Съгласуване на Допълнителен Бизнес-план на „Лукойл Нефтохим Бургас“ 

АД Бургас за 2016г. 

II. ОПРЕДЕЛЯ инж. Тонка Стоева – Зам. кмет на Община Малко Търново, за 

представител на общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Бургас, 

при невъзможност на Кмета на Община Малко Търново да участва лично в 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за приемане на посочените 

решения. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 27 

 Общински съвет Малко Търново отпуска еднократна финансова помощ в 

размер на 300 /триста/ лева на лицето Станка Райкова Райчева, ЕГН ***, с 

постоянен адрес гр. Малко Търново. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО:______________________ 

                       /ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

ПРОТОКОЛИСТ:_______________________ 

                /ЗЛАТИНА КИРОВА/ 


