
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 32 

 
На 27.07.2018  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: Удостояването на Кирил Василев Еленчев със званието „Почетен 

гражданин на град Малко Търново“. /вх.№ 809 от 17.07.2018/ 

2. Докладна записка от Веселина Градева – Председател на Общински съвет - Малко 

Търново, относно: Приемане на ГФО на „ПКЦНИ – ЕКОПАН“ ЕООД /вх.№ 815 

от 18.07.2018 / 

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

относно: Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 

2018г. /вх.№ 813 от 17.07.2018 / 

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

относно: Трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 

разходи за 2018 година. /вх.№ 812 от 17.07.2018/ 

5. Докладна записка от инж.Тонка Стоева – зам.кмет  на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване с проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на 

Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр.Малко Търново“, по 

Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). /вх.№ 

811 от 17.07.2018/ 

6. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Допълнение на Решение № 210 прието с протокол № 19 от 28.04.2017г. 

на Общински съвет – Малко Търново. /вх.№ 810 от 17.07.2018 / 

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

относно: Премахване на опасна сграда – частна общинска собственост в 

с.Звездец. /вх.№ 817 от 19.07.2018 / 

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

относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в град Малко 

Търново. /вх.№ 820 от 19.07.2018/ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор 46663.501.704 

по кадастралната карта на град Малко Търново. /вх.№ 819 от 19.07.2018 / 

10. Докладна записка от инж.Тонка Стоева – зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в имот с идентификатор  46663.501.58  

по кадастралната карта на град Малко Търново. /вх.№ 818 от 19.07.2018 / 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 
 

 

11. Докладна записка от инж.Тонка Стоева – зам.кмет  на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV – 15, кв.2 по плана на 

с.Бръшлян. /вх.№ 816 от 19.07.2018/ 

12. Докладна записка от инж.Тонка Стоева – зам.кмет  на Община Малко Търново, 

относно:  Обявяване на проект за частично изменение на подробен устройствен 

план – план за регулация /ПУП – ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – за 

игрище, квартал 26 по плана на с.Звездец. /вх.№ 821 от 19.07.2018 / 

13. Докладна записка от инж.Тонка Стоева – зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Обявяване на промяна отреждането на урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ X-285, кв.18 по плана на с.Граматиково. /вх.№ 822 от 19.07.2018 / 

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

Обявяване на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ за 

улична регулация на квартал 3 и квартал 6 по плана за регулация на 

с.Младежко. /вх.№ 805 от 11.07.2018/ 

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

Обявяване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация /ПУП – ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – за УПК, 

квартал 56 по плана на град Малко Търново. /вх.№ 808 от 17.07.2018/ 

16. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община  Малко Търново, относно: 

Обявяване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация /ПУП – ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-за 

озеленяване и пешеходен подход, УПИ VI-за БНБ и ресторант, УПИ VII-568 и 

УПИ VIII-567, квартал 28 по плана на град Малко Търново. /вх.№ 807 от 

17.07.2018/ 

17. Докладна записка от Веселина Градева – Председател на Общински съвет – Малко 

Търново, относно: Отпускане на финансова помощ./вх.№ 814 от 18.07.2018/ 

18. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, относно: 

Предложение за включване на детските градини на територията на Община 

Малко Търново в списъка на защитени детски градини и в списъка на 

средищни детски градини  /вх.№ 823 от 23.07.2018/ 

19. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, относно: 

Кандидатстване на Община Малко Търново пред Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект „Закриване и 

рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Вълково 

мъклище“ в землището на с.Граматиково“. /вх.№ 826 от 24.07.2018/ 

20. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община  Малко Търново, относно: 

Кандидатстване на Община Малко Търново пред Предприятие за управление 

на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект „Закриване и 

рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Райков 

чукар“ в землището на с.Звездец. /вх.№ 827 от 24.07.2018/ 

21. Питания и разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        346 

На основания чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл. 2 от Наредба № 9  за морално 

стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към Община Малко 

Търново, Общински съвет Малко Търново, удостоява Кирил Василев Еленчев със 

званието  „Почетен гражданин на град Малко Търново“. 



 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 3 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 18, т. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

собственик на Община Малко Търново върху общинската част от капитала на 

търговски дружества, Общински съвет - Малко Търново:  

 

1. Приема заверените съгласно изискванията на търговския закон и 

закона за счетоводството годишни финансови отчети на "ПРОГРАМНО-

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-ЕКОПАН" ЕООД 

с ЕИК 102089600 за 2017г. 

 

2. Не освобождава от отговорност управителя на дружеството, поради 

неефективно ръководство на дружеството. 

 

3. Управителя на дружеството да предприеме всички правни и 

фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър за 

публикуване на приетите отчети в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 3 и чл. 94, 

ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Приема актуализиран разчета за финансиране на капиталови разходи за 

2018г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) 

съгласно Приложение 5б. 

2. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени 

съгласно Приложение 5б. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 87 от ЗДБРБ за 

2018 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 

 1. Да се изготви и внесе предложение до министъра на финансите за 

трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 

от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична 

мрежа по обекти съгласно приложена справка. 

 2.  Оправомощава кмета на общината да извършва всички правни и фактически 

действия съгласно горното. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 19 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:  
 

1. Община Малко Търново да кандидатства с проект „Изграждане, оборудване и 

обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко 

Търново“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания“ на приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 

2014-2020). 
 

2. Община Малко Търново се  ангажира да създаде  “Център за грижа за лица с 

умствена изостаналост“ (ЦГЛУИ), като до  приключване на строително-ремонтните 

работи по изпълнението на проекта, ще стартира създаването на съответната социална 

услуга; 
 

3. Община Малко Търново ще поддържа социалната услуга ЦГЛУИ минимум 5 

години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на 

искането за окончателно плащане от страна на УО; 
 

4. Предназначението на сградата, изградена  по проекта, няма да бъде променяно 

за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по 

проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12, т. 19 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА 

Общински съвет - Малко Търново допълва свое Решение № 210 прието с протокол № 

19 от 28.04.2017г., както следва: 

 

1. Приема и се съгласява исканото съфинансиране по програмата в размер 

на 8 % да бъде осигурено от страна на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството на Р.България. 

 

2. При наличието на недопустими разходи по проекта същите ще останат за 

сметка на бюджета на Община Малко Търново 

 

3. Дава разрешение на Община Малко Търново да бъде осигурено 

финансирането на разходите по време на проекта до тяхното възстановяване от 

управляващия орган, а останалите (недопустими, ако има такива) да бъдат за сметка на 

общината. 
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 I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 195, ал. 6 от Закона 

за устройство на територията Общински съвет Малко Търново дава съгласие да бъде 

премахнат жилищен блок № 1 - граничен в с. Звездец, включващ 8 броя апартаменти, 

находящ се в УПИ VI, кв. 23 по плана на с. Звездец. 

 II. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия по премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на 

терена.   
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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 Глава  II, т. 2, имоти както следва: 

№ идентификатор АЧОС  Площ  

1. 46663.501.1379  18/10.03.2006 г.  596 кв. м 

2. 46663.501.1380  19/10.03.2006 г. 496 кв. м 

3. 46663.501.1383 20/10.03.2006 г. 517 кв. м 

4. 46663.501.1385 21/10.03.2006 г. 550 кв. м 

5. 46663.501.1387  22/10.03.2006 г. 450 кв. м 

6. 46663.501.1388  23/10.03.2006 г. 473 кв. м 

7. 46663.501.1389  24/10.03.2006 г. 452 кв. м 

 

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 имоти в 

град Малко Търново при начална цена както следва:  

№ идентификатор АЧОС  Площ  Начална 

цена 

1. 46663.501.1379  18/10.03.2006 г.  596 кв. м 7911,00  



 
 

 

2. 46663.501.1380  19/10.03.2006 г. 496 кв. м 6585,00 

3. 46663.501.1383 20/10.03.2006 г. 517 кв. м 6863,00 

4. 46663.501.1385 21/10.03.2006 г. 550 кв. м 7301,00 

5. 46663.501.1387  22/10.03.2006 г. 450 кв. м 5973,00 

6. 46663.501.1388  23/10.03.2006 г. 473 кв. м 6278,00 

7. 46663.501.1389  24/10.03.2006 г. 452 кв. м 6000,00 
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     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 Деси Неделчева 

Неделчева, като собственик на част от имот с идентификатор 46663.501.704 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново за 38/243 кв. м идеални части от поземления 

имот,  за сумата от 360,00 лв. 
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           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 „Марабела трейд“ 

ЕООД, ЕИК 102946025, като собственик на част от имот с идентификатор 46663.501.58 

по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 1442/4872 кв. м идеални части от 

поземления имот,  за сумата от 13 673,00 лв.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        356 

                              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 Димитров Русинов, по отношение на УПИ IV – 15, кв. 2 по плана на с. Бръшлян, 

за 190/1000 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от  2734.00 лв.  
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        357 

           На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от 

ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ ІІ-игрище, квартал 26 по 

плана на с. Звездец с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти УПИ 

ІІ и УПИ V с отреждане УПИ ІІ-за игрище, а УПИ V-за парк за обществено ползване и 

дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на Община Малко Търново. 
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                        На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 

3 от ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува промяната на УПИ Х-285, 

квартал 18 по плана на с. Граматиково с цел отреждането му в  УПИ Х-за парк за 

обществено ползване и дава съгласие да бъде одобрена със заповед на кмета на Община 

Малко Търново. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        359 

               На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от 

ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за улична регулация на квартал 3 и 

квартал 6 по плана за регулация на с. Младежко и дава съгласие да бъде одобрен със 

заповед на кмета на Община Малко Търново. 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        360 

                    На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 

от ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ ІІ-за УПК, квартал 56 по 

плана на гр. Малко Търново с цел обособяване на нови урегулирани поземлени имоти 



 
 

 

УПИ ІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ и дава съгласие да бъде одобрен със 

заповед на кмета на Община Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        361 

          На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от 

ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за УПИ ІV-за озеленяване и 

пешеходен подход, УПИ VІ-за БНБ и рестонант, УПИ VІІ-568 и УПИ VІІІ-567, квартал 

28 по плана на гр. Малко Търново и дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета 

на Община Малко Търново. 

  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

        362 

                  На основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет -  Малко 

Търново одобрява отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 200/двеста/ 

лева на лицето Бончо Георгиев Богданов, ЕГН 5312230503. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        363 

         На основание  чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 54 ЗПУО, 

Общински съвет Малко Търново: 

 

1. Предлага Детска градина „Юрий Гагарин“ - гр. Малко Търново да 

бъде включена в списъка на защитени Детски градини и в списъка на защитените 

детски градини за учебната 2018/2019г. 

 

2. Предлага Детска градина „Ален Мак“ - с. Звездец да бъде включена в 

списъка на защитени детски градини за учебната 2018/2019г. 

 

3. Предлага Средно училище „Васил Левски“ - гр. Малко Търново да 

бъде включено в списъка на защитени училища и в списъка на средищни училища 

за учебната 2018/2019г. 

 

4. Възлага на кмета на община Малко Търново да предприеме необходимите 

за включване на ДГ „Юрий Гагарин“ - гр. Малко Търново, ДГ „Ален Мак“ - с. Звездец 

и СУ „Васил Левски“ - гр. Малко Търново в горните списъци  

 

 



 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        364 

              На основание  чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет Малко 

Търново дава съгласието си Община Малко Търново да кандидатства пред 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 

с проект „Закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци в 

местност „Вълково мъклище“ в землището на с.Граматиково“. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        365 

            На основание  чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет Малко 

Търново дава съгласието си Община Малко Търново да кандидатства пред 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 

с проект „Закриване и рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци в 

местност „Райков чукар“ в землището на с.Звездец“.  
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


