
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 30 

 

На 30.03.2022 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: Одобрено 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 ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 2014-2021. /вх.№ 631 от 17.03.2022г./ 

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

относно: Издаване на запис на заповед към искане за аванс по ДБФП № 

BG06RDNP001-7.001-0039-C01 в изпълнение на проект: „Реконструкция 

и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Малко 

Търново“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.  

/вх.№ 645 от 23.03.2022г./ 

3. Докладна  записка  от  Златка Вълчева – Директор на Дирекция „Социално 

подпомагане“ гр. Царево, относно: Общинска програма за закрила на 

детето за община Малко Търново за 2022год.  /вх.№ 647 от 23.03.2022г./ 

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

относно: Определяне на представител за участие в общото събрание  на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас.  /вх.№ 646 от 

23.03.2022г./  
5. Докладна  записка  от  Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Определяне предназначението на общинските жилища.  /вх.№ 

642 от 23.03.2022г./ 

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

относно: Определяне на основните наемни цени за отдаване под наем на 

общинските недвижими имоти.  /вх.№ 643 от 23.03.2022г./ 

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

относно: Определяне на наемните цени при отдаване под наем на 

общински земеделски имоти.  /вх.№ 644 от 23.03.2022г./ 

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

относно: Отстъпване на право на строеж върху имот частна общинска 

собственост за построяване на гаражи.  /вх.№ 648 от 23.03.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV – 128, кв. 18 по 

плана на с. Визица.  /вх.№ 641 от 23.03.2022г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVII – 27, кв. 4 по плана 

на с. Визица.  /вх.№ 635 от 18.03.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII – 138, кв. 25 по 

плана на с. Близнак.  /вх.№ 638 от 18.03.2022г./ 

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

относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VI – 32, кв. 1 по плана 

на с. Близнак./вх.№ 637 от 18.03.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II – общ., кв. 44 по плана 

на с. Бръшлян. /вх.№ 636 от 18.03.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II – 65, кв. 11 по плана 

на с. Стоилово.  /вх.№ 634 от 18.03.2022г./ 

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

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

Бръшлян. /вх.№ 633 от 18.03.2022г./ 

Питания и разни 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 305 

  

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

Общински съвет - Малко Търново: 

 I. ангажимент за гарантиране на оперативната и финансова  ПОЕМА 

устойчивост на дейностите по проект: „Заедно днес, заедно утре – местните 

общности в подкрепа на подобрено образование и грижи в ранна детска възраст“ с 

рег. № в ИСУН - Рег. №:BGLD-2.003-0010 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 в срок от 5 години след датата на 

завършване на проекта 

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

на Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 III. УТВЪРЖДАВА партньорското споразумение за общинско 

сътрудничество с Община Бургас, Националната мрежа на здравните медиатори и 

Дирекция на образованието и младежта към Община Рейкявик (Исландия), като водещ 

партньор е Община Малко Търново 

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 № 306 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общински съвет - Малко Търново: 

 

I. РАЗРЕШАВА поемането на задължение чрез издаване на Запис на 

заповед от община Малко Търново в полза на Държавен фонд „Земеделие“, във 

връзка с авансово плащане по ДБФП № BG06RDNP001-7.001-0039-C01 в 

изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на 

територията на гр. Малко Търново“ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 

УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“, в размер на 251 710,50 лв. /двеста петдесет и една хиляди седемстотин и 

десет лв. и 50 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по ДБФП № 

BG06RDNP001-7.001-0039-C01 в изпълнение на проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Малко Търново“, при следните 

условия: 

а) до 12 % от общия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по 

проекта - само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за 

архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична 

устойчивост на проекта, за енергийно обследване, като авансовото плащане не трябва 

да надхвърля 50 % от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по 

проекта за разходите по тази буква, след съгласуване на обществената поръчка от ДФЗ 

- РА и вписване на избрания изпълнител в административния договор; 

 б) разликата до 50 % от стойността на одобрената безвъзмездна финансова 

помощ по проекта след съгласуване на обществената поръчка и сключване на 

допълнително споразумение с ДФЗ - РА по административния договор за вписване на 

избрания изпълнител  
 

II. ВЪЗЛАГА на кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансово плащане по ДБФП № 

BG06RDNP001-7.001-0039-C01 в изпълнение на проект: „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Малко Търново“ по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари 

и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

  

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 307 

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗД/, Общински съвет – 

Малко Търново приема Общинска програма за закрила на детето за община Малко 

Търново за 2022г, изготвена от Комисията за детето към община Малко Търново, 

съгласно чл.6, ал.2, т.1 от ППЗЗД. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 308 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с постъпила покана с изх. 

№ 91-08-25/21.03.2022 г на Областния управител на област Бургас, реши: 

 

I. Общински съвет – Малко Търново дава мандат на ИЛИЯН КОСТОВ 

ЯНЧЕВ - кмет на община Малко Търново, представител по Закона за 

водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да 

гласува както прецени на извънредно заседание на общото събрание на 

асоциацията, което ще се проведе на 20.04.2022 г. от 10:30 часа, 

резервна дата за провеждане на заседанието, без промяна на дневния 

ред 28.04.2022 г., 10:30 часа, в сградата на Областна администрация 

Бургас, в гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, предложения с писмо-покана 

изх. № 91-08-25/21.03.2022 г. на Областния управител на област Бургас и 

Председател на асоциацията по следния дневен ред и решения, както 

следва: 

 

По т. 1 от дневния ред:  

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията 

и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за 

възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за 

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от 

една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в 

качеството на ползвател, от друга страна.; 

 

 

 

По т. 2 от дневния ред:  

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията 

и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за 

възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за 

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между 

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на 



доставчик, от една страна, и  „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в 

качеството на ползвател, от друга страна.; 

 

По т. 3 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и 

реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, 

общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за 

възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за 

предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от 

една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, в 

качеството на ползвател, от друга страна.; 

 

По т. 4 от дневния ред: 

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и 

К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 

Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.; 

 

По т. 5 от дневния ред:  

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 – 2026 г. 

 

II. ОПРЕДЕЛЯ ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА – заместник – кмет на Община Малко 

Търново за представител на Община Малко Търново на заседанието на общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на 

община Малко Търново да участва лично в общото събрание на Асоциацията, за 

приемане на предложения дневен ред и на посочените решения. 

 

III. На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска 

предварително изпълнение, предвид датата на насроченото заседание 20.04.2022 г., 

резервна дата за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред 28.04.2022 г., 

и с оглед осигуряване на представител на общината на общото събрание на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕАД, гр. Бургас. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 309 

 

                      На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС  и чл. 2 ал. 2 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните 

имоти – частна общинска собственост Общински съвет Малко Търново определя 



следното предназначение на жилищата, собственост на Община Малко Търново, за 

2022 г.: 

 
Жилища за отдаване под наем 

 

        гр. Малко Търново 

1 Бл. 17, вх. А, ет. 2, ап. 6 7 Бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 11 

2 Бл. 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8 8 Бл. 2АПК, вх.А, ет.1, ап.1                           

3 Бл. 17, вх.А, ет. 3, ап. 9 9 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 17 

4 Бл. 22, вх. А, ет. 1, ап. 3                

5 Бл. 23, вх. А, ет. 2, ап. 5                             

6 Бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 4   

 с. Граматиково 

10 Бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 8 

             с. Звездец 

11 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 8 27 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 43 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 8 

12 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 3 28 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 4 44 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 11 

13 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 4 29 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 7 45 Бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 14 

14 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 9 30 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 10 46 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 2 

15 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 12 31 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 13 47 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 7 

16 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 7 32 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 1 48 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 1 

17 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 3 33 Бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 5   

18 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 8 34 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 9   

19 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2 35 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 3   

20 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 5 36 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 6   

21 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 9 37 Бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 7   

22 Бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2 38 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 1   

23 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 2 39 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3   

24 Бл. 13, вх. Б, ет. 2, ап. 6 40 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 2   

25 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 9 41 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 5   

26 Бл. 16, вх. А, ет. 3, ап. 9 42    

 

 Жилища за продажба 

 Гр. Малко Търново 

50 Бл. 25, вх. Б, ет. 1, ап. 3 

51 Бл. 20, вх. Б, ет. 3, ап. 9                           

  

 С. Звездец 

52 Бл. 1, вх. Б, ет. 3,ап. 15 

  

 С. Граматиково 

53 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 8 

 

Ведомствени жилища 

 гр. Малко Търново 

54 Бл. 1, вх. А, ет.5, ап. 15 

55 Бл. 16, вх.А, ет. 4, ап. 11 

56 Бл. 21, вх.Б, ет. 2, ап. 5 

57 Бл. 17, вх.Б, ет. 1, ап. 11 

58 Бл. 2АПК, вх.Б, ет. 1, ап. 2 

 

 Резервни жилища                    

 гр. Малко Търново        с. Звездец 

59 Бл. 7, вх. Б, ет. 2, ап. 6 62 Жилище - Юлка № 3 

60 Бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 11 63 Бл. 16, вх. A–сутерен,ап 10 

61 Бл. 17, вх. А, ет. 2, ап. 5 64 Бл. 16, вх. Б–сутерен,ап 10 

                      



 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 310 

 

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

общинската собственост Общински съвет Малко Търново определя следните начални 

месечни наемни цени за отдаваните под наем общински недвижими имоти: 

1. Основна месечна наемна цена на 1 кв.м полезна жилищна площ, която се коригира с 

конкретните показатели, съгласно приложение къч чл. 33, чл. 34, ал.2 и чл. 35, ал. 1 от 

Правилника за прилагане закона за държавната собственост, както следва: 

- за гр. Малко Търново                -   1,10 лв. 

- за с. Граматиково и с. Звездец  -  1,00 лв. 

2. Наемна цена на помещения за производствени нужди          – 0,70 лв./кв. м. 

3. Наемна цена на помещения за търговски нужди: 

- в гр. Малко Търново                                                                  -  3,00 лв./кв. м 

- в с. Звездец и в с. Граматиково                                                  - 2,00 лв./кв. м   

- във всички останали села                                                           - 1,50 лв./кв. м 

4.  Наемна цена на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ                 – 5,00 лв./кв. м 

5. Наемна цена на разполагане на гаражни клетки                     -  1,80 лв./кв. м 

6. Наемна цена за разполагане на автомати за кафе                    -  20,00 лв./бр. 

7. Наемна цена за ползване на общински терени в регулация: 

        - в гр. Малко Търново                                                          -  0,30 лв./кв. м 

        - във всички останали села                                                   -  0,20 лв./кв. м 

8.   Наемна цена за ползване на общински терени извън регулация: 

        - в гр. Малко Търново                                                           -  0,10 лв./кв. м 

        - във всички останали села                                                    -  0,05 лв./кв. м 

                                                              

        ІІ. Всички наемни цени в т. І да се считат като начални тръжни или конкурсни при 

отдаване под наем на общински недвижими имоти и помещения. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 311 

 

           І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 

земеделски имоти, собственост на общината и от остатъчния общински фонд да бъдат 

отдавани под наем на регистрирани земеделски производители при следните годишни 

наемни цени: 

                 1. При ползване под наем на общински земеделски земи, отредени като 

пасища, мери – 15 лв./дка. 

                 2. При ползване под наем на други земеделски земи от общинския поземлен 

фонд -  17 лв./дка. 

                 3. При ползване под наем на общински земеделски земи за разполагане на 

пчелни кошери – 50 лв./дка. 

           ІІ. Възлага на Кмета на общината да актуализира наемните цени на сключените 

до момента договори за отдадени под наем земеделски земи. 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 312 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 ал. 1 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се 

отстъпи право на строеж за построяване на гаражи, всеки с площ 20 кв. м в имот с 

идентификатор 46663.501.1501 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, съгласно 

схема, чрез  публичен търг при начална цена за петно 232 лева.         

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 313 

 

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 ХV – 128, кв. 18 по плана на с. Визица, за 45/840 кв. м. 

идеални части от поземления имот, за сумата от 685,00 лв. За имота е съставен АЧОС 

№ 798/22.02.2022 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 314 

 

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 Димо Димчев 

Ванчев, по отношение на УПИ ХVII – 27, кв. 4 по плана на с. Визица, за 60/2495 кв. м. 

идеални части от поземления имот, за сумата от 913,00 лв. За имота е съставен АЧОС 

№ 805/09.03.2022 г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 315 

 

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 Григорий Живков 

Дараджанов, по отношение на УПИ ХII – 138, кв. 25 по плана на с. Близнак, за 75/1335 

кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 1142.00 лв. За имота е съставен 

АЧОС № 803/08.03.2022 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 316 

 

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 Станислава Пеева 

Иванова, по отношение на УПИ VI - 32, кв. 1 по плана на с. Близнак, за 145/1275 кв. м. 



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

802/08.03.2022 г., за сумата от 1776.00 лв. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 317 

 

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 Тодорка Илиева 

Кръстева по отношение на УПИ II – общ., кв. 44 по плана на с. Бръшлян, за 75/420 кв. 

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

804/08.03.2022 г., за сумата от 1805.00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 318 

 

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 Петър Павлов 

Янгьозов, по отношение на УПИ II – 65, кв. 11 по плана на с. Стоилово, за 150/530 кв. 

м. идеални части от поземления имот, за сумата от 2284.00 лв. За имота е съставен 

АЧОС № 806/10.03.2022 г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 319 

  

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 I – общ., с площ 125 кв. м, кв. 4 по плана на с. 

Бръшлян, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда с площ 20 кв. м., за 

който е съставен АЧОС № 801/24.02.2022 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 I – общ., 

с площ 125 кв. м, кв. 4 по плана на с. Бръшлян, ведно с построената в имота масивна 

едноетажна сграда с площ 20 кв. м., за който е съставен АЧОС № 801/24.02.2022 г., при 

начална цена 4040,00 лева. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


