
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 35 

 

На 31.08.2022 година в заседателната зала на НЧ „Георги Попаянов - 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: Актуализация на средства от целева субсидия за капиталови 

разходи за 2022г. /вх.№ 776 от 24.08.2022г./ 

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

относно: Поемане на краткосрочен общински дълг от ФОМСБ – ФЛАГ 

ЕАД за изпълнение на проект по Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020. /вх.№ 777 от 24.08.2022г./ 

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

относно: Поемане на краткосрочен общински дълг от ФОМСБ – ФЛАГ 

ЕАД за изпълнение на проект по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА 

ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021. 

/вх.№ 778 от 24.08.2022г./ 

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

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно 

предложение по програма „Вътрешни работи“, финансирана от 

Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. /вх.№ 782 от 24.08.2022г./ 

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

относно: Формиране на една група в детска градина с минимум 6 деца в 

ДГ „Юрий Гагарин“ град Малко Търново за учебната 2022/2023 година. 

/вх.№ 779 от 24.08.2022г./ 

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

относно: Изменение на Решение № 102/29.07.2020г., взето на редовно 

заседание - Протокол № 11/29.07.2020г.; Решение № 258/29.09.2021г., 

взето на редовно заседание - Протокол № 24/29.09.2021г. и Решение № 

331/27.05.2022г., взето на редовно заседание - Протокол № 32/27.05.2022г;. 

/вх.№ 780 от 24.08.2022г./ 

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

относно: Изменение на Решение № 250, прието с Протокол № 

23/25.08.2021г. /вх.№ 781 от 24.08.2022г./ 

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

относно: Отмяна на Решение № 352, взето на редовно заседание на 

Общински съвет Малко Търново към Протокол № 33/29.06.2022г. /вх.№ 

771 от 19.08.2022г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: Поставяне на преместваем модулен обект за обслужващи 

административни дейности в УПИ XVI, квартал 18 по плана на с. 

Заберново. /вх.№ 775 от 23.08.2022г./ 

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

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

Заберново. /вх.№ 772 от 19.08.2022г./ 

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

относно: Прекратяване на съсобственост в имот в гр. Малко Търново. 

/вх.№ 773 от 19.08.2022г./  
12. Докладна записка от Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА 2021 

ГОДИНА/вх.№ 784 от 29.08.2022г./ 

13. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 378 

  

 На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 3 т. 6 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, РМС № 31/17.03.2022г. за  изпълнение  на  

ЗДБРБ  за  2022г на МС  Постановление № 229 от 29.07.2022г. на Министерски съвет 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 на община, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Приема актуализирания разчета за финансиране на капиталовите разходи 

през 2022г. на общината, съгласно приложение № 5б 

2. Оправомощава кмета на общината да извършва всички правни и 

фактически действия съгласно горното. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 379 

 

На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 

10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 2 във 

връзка с чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО 

ТЪРНОВО: 

 

1. Община Малко Търново да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията 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., при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 250 000 (словом: двеста и петдесет 

хиляди) 



 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от 

датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Държавен фонд 

„Земеделие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

7.001-0039-С01, възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от 

собствени бюджетни средства..  

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко 

Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-

0039-С01, сключен между Община Малко Търново и Държавен фонд 

„Земеделие”, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко 

Търново, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща 

средства  от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във 

връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0039-С01, сключен между 

Община Малко Търново и Държавен фонд „Земеделие”; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Малко Търново, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 

публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, 

включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора 

за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 380 

 

 На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 

10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 2 във 

връзка с чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО 

ТЪРНОВО: 



 

1. Община Малко Търново да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по 

силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 

Проект № BGENERGY-2.002-0002-С01 в изпълнение на проект: „Подобрена 

енергийна ефективност в сградата на НЧ Просвета 1927 - с. Граматиково“, 
финансиран от Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, при 

следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 510 000 (словом: петстотин и десет 

хиляди) 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от 

датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията 

от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BGENERGY-2.002-0002-С01, от възстановено ДДС по 

проекта и/или от собствени бюджетни средства.  

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко 

Търново, с изключение на авансовото плащане, по Договор за 

безвъзмездна помощ № BGENERGY-2.002-0002-С01, сключен с 

Програмния оператор – Министерство на енергетиката, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Малко Търново, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 

публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, 

включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, 

буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, 
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Малко Търново да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора 

за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 381 

 

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 № 

BGHOMEAFFAIRS-1.005 - Подобряване на националния капацитет в областта на 

убежището и миграцията, по-специално предоставяне на услуги на граждани на трети 

държави, търсещи международна закрила и граждани на трети държави, получили 

временна закрила със специален фокус върху уязвими лица по програма „Вътрешни 

работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г. 

 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 

като водещ партньор 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 Норвежки финансов 

механизъм 2014 – 2021 г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 382 

 

На основаниe чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 59 и сл. от 

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование да се формира група в детска градина с минимум 6 деца на 

възраст 2-4 години в ДГ „Юрий Гагарин“ за учебната 2022/2023 година 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 383 

 

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 № 1205 от 26.10.2020г. , както и да се подпише анекс. 

 

2. Изменя решение № 102/29.07.2020г., взето на редовно заседание – протокол 

№ 11/29.07.2020г. и Решение № 258/29.09.2021г., взето на редовно заседание – 

протокол № 24/29.09.2021г. на Общински съвет – Малко Търново, както следва: 

• Условия за погасяване: 

-  Срок на погасяване - до 26 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 № 384 
 

На основание чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 

10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 2 във 

връзка с чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО 

ТЪРНОВО: 

Изменя свое решение № 250 прието с протокол 23 от 25.08.2021г., както следва: 

 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Малко 

Търново, с изключение на авансовото плащане, по Договор за 

безвъзмездна помощ № BGENERGY-2.001-0018-003, сключен с 

Програмния оператор – Министерство на енергетиката, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 385 

 

 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Малко Търново отменя 

решение № 352, взето на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново към 

Протокол № 33/29.06.2022 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 386 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка с чл. 4, ал. 

3 от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за 

търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-

декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново 

приема схема за поставяне на преместваем модулен обект за обслужващи 

административни дейности в УПИ XVІ, квартал 18 по плана на с. Заберново, в  който 

да се  разположи кметското наместничество.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 387 
 

      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 2022 г. УПИ І-16, кв. 6 по плана на с. Заберново, с площ 



4200 кв. м., ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда с площ 330 кв. м, 

за който е съставен АЧОС № 735/29.10.2020 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 І - 16, 

кв. 6 по плана на с. Заберново, с площ 4200 кв. м., ведно с построената в имота 

едноетажна масивна сграда с площ 330 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

735/29.10.2020 г., при начална цена 45568 лева без ДДС. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 388 

 

 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 съсобственост 

между Община Малко Търново и Сатинка Любомирова Йотова по отношение на имот с 

идентификатор 46663.501.1191 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, за 73/430 

кв. м. идеална част от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

842/08.08.2022 г. за сумата от 1334,00 лв. без ДДС. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 389 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от 

Закона за общинския дълг и чл. 49, ал. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново, и 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Малко 

Търново, РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г., както следва: 

1.1.  По прихода - 7 622 644 лв. 

1.1.1.  Приходи за държавни дейности - 4 203 707 лв. 

1.1.2.  Приходи за местни дейности - 3 418 937 лв. 

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.  По разхода - 7 622 644 лв. 

1.2.1.  Разходи за държавни дейности -   4 203 707 лв. 

1.2.2.  Разходи за местни дейности всичко -   3 418 937 лв. 

Разпределени по функции, дейности и параграфи - съгласно Приложение № 1 

 

2.  ПРИЕМА отчета за разходите по второстепенни разпоредители за 2021 г. - 

съгласно Приложение № 1 

 

3. ПРИЕМА отчета за изпълнение на разчет за финансиране на капиталовите разходи 

за 2021 година съгласно Приложение № 2.  

 

4.  ПРИЕМА годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2021 

година съгласно Приложение № 1 



 

5. ПРИЕМА отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г., съгласно  

чл. 9 от Закона за общинския дълг. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


