
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 37 

 

 
На 23.01.2019  година  в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе извънредно 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: 

Приемане на бюджета на Община Малко Търново за 2019 година. /вх.№ 950 от 

08.01.2019г./ 

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

Поемане на краткосрочен общински дълг чрез банков заем.  /вх.№ 951 от 

11.01.2019г./ 

3. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗА кмет на община Малко Търново, 

относно: Културна програма на община Малко Търново за 2019 година. /вх.№ 

954 от 16.01.2019г./ 

4. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗА кмет на община Малко Търново, 

относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2019г. /вх.№ 955 от 16.01.2019г./ 

5. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗА кмет на община Малко Търново, 

относно: Определяне предназначението на общинските жилища. /вх.№ 956 от 

16.01.2019г./  
6. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗА кмет на община Малко Търново, 

относно: Продажба на общински апартамент в с. Граматиково. /вх.№ 959 от 

16.01.2019г./ 

7. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗА кмет на община Малко Търново, 

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

/вх.№ 959 от 16.01.2019г./ 

8. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗА кмет на община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. 

Заберново. /вх.№ 957 от 16.01.2019г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



9. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – ЗА кмет на община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на 

пчелни кошери в землището на с. Бяла вода. /вх.№ 958 от 16.01.2019г./  
10. Докладна записка от инж. Тонка Стоева – заместник кмет на Община Малко 

Търново, относно: Учредяване право на строеж на травопост и сервитут в с. 

Стоилово.   /вх.№ 963 от 16.01.2019г./  
11. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Участие на Община Малко Търново в съвместен проект по Програмата 

„Черноморски басейн 2014-2020“, Втора покана, Приоритети 1.1 Съвместно 

насърчаване на бизнеса и предприемачеството в секторите на туризма и 

културата. /вх.№ 964 от 21.01.2019г./  
12. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Участие на Община Малко Търново в съвместен проект по Програмата 

„Черноморски басейн 2014-2020“, Втора покана, Приоритети 1.1 Съвместно 

насърчаване на бизнеса и предприемачеството в секторите на туризма и 

културата. /вх.№ 965 от 21.01.2019г./ 

13. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 398 

 
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. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, РМС № 344 от 21.12.2018 г. на МС  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 БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ЗА 2019 ГОДИНА, 

както следва: 

 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 4 748 204  лв., съгласно Приложение № 1 , 

в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 851 304 лв.,  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 896 900 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 304 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 759 800  лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 974 400  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 310 000 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 122 100 лв. 

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 542 

300 лв. 

1.1.3. Общо операции с финансови активи и пасиви /получени и погасени заеми, 

преходен остатък,  резултативно/  - 141 300 лв. 

 

1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 30 000 

лв., съгласно  Приложение № 2 

 

1.3. Преходен остатък за делегирани държавни дейности от 2018 година в 

размер на  989 042 лв., съгласно Приложение № 3. 



 

1.4. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 4 748 204 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4  

 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 851 304 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв. 

 

1.2.2. За местни дейности в размер на 1 896 900  лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или 

неотложни разходи в размер на 0 лв. 

 

 1.5. Утвърждава средносрочна цел на бюджетното салдо по бюджета на 

общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо 

 

2. ПРИЕМА КАПИТАЛОВА  ПРОГРАМА ЗА 2019г. (поименен списък по обекти, 

видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 487 300 лв., съгласно 

Приложение № 5  
 

3. УТВЪРЖДАВА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ ПРЕЗ 2019г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение № 6 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от 

кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.  

 

4. УТВЪРЖДАВА РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва : 

4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, за други 

цели) – 3 000 лв.; 

4.2. Субсидии за:  

4.2.1. читалища – 85 410 лв., разпределението се извършва от комисия, назначена от 

кмета на Общината, при спазване на изискванията на чл. 26 “а” от Закона за народните 

читалища.  

4.2.2. Медицински център – гр. Малко Търново за сметка на местни данъци и такси и 

други собствени приходи в размер на 45 600 лв. 

4.3. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.2. 

 

5. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ: 

5.1.СБКО в размер на 3 % (3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по 

трудови и служебни правоотношения. 

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината 

в размер на  3 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 500 лв. 

 

6. УТВЪРЖДАВА СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И НА ЛИЦАТА, КОИТО 

ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ: 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение 

№ 7а и Приложение № 7б 



Лицата от педагогическият персонал ще имат право на възстановяване на част от 

извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата в 

друго населено място и обратно при условия и по ред, определени в наредба на 

министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите. 

 

7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА 

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ в размер на, съгласно Приложение № 8 

 

8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 

МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2019, 2020, 2021 г.. Приложение № 9 

 

9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ, 

съгласно Приложение № 10 

 

10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, КАКТО СЛЕДВА: 

10.1. Общински дълг към 01.01.2019 г. за 2019  в размер на 1 062 942 лв. 

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2019 година в размер на 140 000 лв. 

 

11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 1 400 000 

лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години. 

 

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗХОДИ, които могат да бъдат поети през 2019 година  в размер на 1 400 000 лв., 

като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не са повече от 

30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 

 

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ 2019 

ГОДИНА, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 154 

790 лв. съгласно План - График  Приложение № 11 

 

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се 

предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 74 000 лв. 

 

15. ОПРАВОМОЩАВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДА ИЗВЪРШВА 

КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ: 

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или 

неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

 

16. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА:  



16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди  

разпределението. 

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните 

разходи. 

16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ 

орган и на МФ. 

 

17. УПЪЛНОМОЩАВА КМЕТА да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е 

част от общинския бюджет. 

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 

по-късно от края на 2019 година. 

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за 

предоставянето им по решение на ОбС. 

 

18. УПЪЛНОМОЩАВА КМЕТА: 

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за 

развитие.  

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е № 399 

 
 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 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО 

ТЪРНОВО: 

 

1. Дава съгласие на Община Малко Търново за поемане на дълг, при следните 

параметри: 

 Максимален размер на дълга - до 400 000 (четиристотин хиляди) лева; 

 Валута на дълга - български лева 



 Цел на кредита — Оборотни средства за текущи разходи, както и за 

капиталови разходи, плащания по проекти, финансирани със средства 

от Европейския съюз и национално финансиране. 

 Вид на дълга - Краткосрочен банков кредит; 

 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 - собствените приходи на общината и 

възстановени средства по проекти. 

 Максимален лихвен процент - тримесечен EURIBOR + надбавка, общо 

до 3,1%. 

 Без годишна такса за управление на кредита. 

 Без такса ангажимент. 

 Без такса за предсрочно погасяване. 

 Лихва при допускане на просрочие по главницата - надбавка над 

договорения лихвен процент за редовен дълг върху просрочената сума, 

за срока на просрочие; Максимум до 3 (три) процентни пункта годишно 

над договорения лихвен процент. 

 Такса за вписване на особен залог по реда на Закона за особените залози - не 

повече от 50 (петдесет) лева без ДДС. 

 Начин на обезпечение на кредита: 
Учредяване на особен залог по реда на 303 върху настоящи и бъдещи вземания на 

община Малко Търново на парични средства (собствени приходи) за положително 

салдо по банкова сметка на ОБЩИНАТА, формирано от настоящи и бъдещи собствени 

приходи на община Малко Търново по чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 54 от Закона за 

публичните финанси (или съответно други аналогични текстове от действащото 

законодателство, в случай на бъдеща промяна на Закона за публичните финанси или 

приемане на друг аналогичен закон). 

 Други условия - кредиторът да не изисква други такси /в т.ч. за предсрочно 

погасяване на кредита/, комисионни, издаване на запис на заповед, 

застраховка на кредита или учредяване на ипотека. 
Всички плащания по главницата на кредита и плащанията, свързани с дължимите лихви 

ще се извършват по банков път. 

2. На основание чл. 94, ал. 6 от Закона за публичните финанси банковия кредит да 

се отрази в съответните приходни и разходни параграфи по бюджета на 

Общината за 2017 г. 

3. На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета на 

Община Малко Търново да проведе процедура, съгласно чл. 19 от Закона за 

общинския дълг за избор на финансова институция и сключи договор. 

 

Средствата да бъдат разходвани за финансиране на капиталови разходи, плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 400 
 

 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 2019г 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 401 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската 

собственост Общински съвет – Малко Търново приема: 

 

Г О Д И Ш Н А   П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА  

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО  ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г.  -  

31.12.2018 г. 
 

I. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С 

ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Приходи от: 

 придобиване на имоти                         -         -  

 отдадени под наем                                 -        150 000 лв. 

 предоставени вещни права                  -        - 

 продажби                                                  -         80 000 лв. 

всичко:                                                                                        230 000 лв. 

 

2. Необходими разходи за: 

 придобиване на имоти                         -                 -  

 отдадени под наем                                 -          2 000 лв. 

 предоставени вещни права                  -          

 продажби                                                  -          4 000 лв. 

всичко:                                                                                          6 000 лв. 

 

 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО НЕПАРИЧНА 

ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ. 

 

1. Имоти за предоставяне под наем:  

– търговски обекти: 

 

№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

1. Общ. пазар павилион № 6 гр. М. Търново 17,3 кв. м 

2. Общ. пазар павилион № 13 гр. М. Търново 16,0 кв. м 

3. Общ. пазар павилион № 24 гр. М. Търново 16,3 кв. м 

4. Четири броя сгради  гр. М. Търново 530 кв. м 

5. Помещение за търговия с. Евренозово 12 кв. м 

 



– апартаменти – да се отдават се под наем, след освобождаване, в съответствие с 

взетото Решение от Общински съвет за определяне предназначението и състава 

на общинските жилища.  

– други нежилищни имоти – частна общинска собственост – при заявен интерес от 

граждани ще бъдат включени в настоящата програма  

– земеделски имоти – всички земеделски имоти са публична общинска 

собственост, отдават се под наем по заявление на кандидати – земеделски 

производители, след решение на общински съвет. 
 

2. Общински имоти – частна общинска собственост, за които да се изготвят пазарни 

оценки и след Решение на Общински съвет да бъдат обявени за продажба и 

публикувани на сайта на общината: 

 

№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

1. УПИ ІV, кв. 3 с. Звездец  750 кв. м 

2. УПИ ІV, кв. 6 с. Звездец 610 кв. м 

3. УПИ VІІ, кв. 6 с. Звездец 580 кв. м 

4. Планосним. № 304, кв. 25 с. Звездец 10000 кв. м 

5. Идент. № 46663.501.1466 гр. М. Търново 105 кв. м 

6. Идент. № 46663.501.1467 гр. М. Търново 124 кв. м 

7. Идент. № 46663.501.1812 гр. М. Търново 31505 кв. м 

8 Идент. № 46663.501.1830 гр. М. Търново 5350 кв. м 

9 Идент. № 46663.501.1824 гр. М. Търново 10000 кв. м 

10 УПИ VІІ-15, кв. 2 с. Евренозово 695 кв. м 

12. УПИ Х, кв. 9 с. Младежко 730 кв. м 

13. УПИ ХІ, кв. 9 с. Младежко 605 кв. м 

14 Идент. № 46663.501.1379 гр. М. Търново 596 кв. м 

15 Идент. № 46663.501.1380 гр. М. Търново 496 кв. м 

16 Идент. № 46663.501.1383 гр. М. Търново 517 кв. м 

17 Идент. № 46663.501.1385 гр. М. Търново 550 кв. м 

18 Идент. № 46663.501.1387 гр. М. Търново 450 кв. м 

19 Идент. № 46663.501.1388 гр. М. Търново 473 кв. м 

20 Идент. № 46663.501.1389 гр. М. Търново 452 кв. м 

 

3. Имоти за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества – 

определяне на имотите при заявено инвестиционно намерение и след решение 

на Общински съвет. 

 

4. Имоти за учредяване на ограничени вещни права: 

Право на строеж, право на надстрояване и/или пристрояване на сграда и право на 

ползване върху имоти – частна общинска собственост ще бъдат учредявани при 

подадени заявления от граждани след актуализиране на настоящата програма. 

 
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ 

ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, С ПОДРОБНО 

ОПИСАНИЕ НА НУЖДИТЕ И ВИДА НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ЖЕЛАЕ ДА 

ПОЛУЧИ В ЗАМЯНА. Към момента Общината не се нуждае от имоти на частни лица, 

които биха могли да бъдат заменени с общински. Като процедура замяната може да се 

използва при належаща общинска нужда. 

 



ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ 

В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ – към момента 

Общината не се нуждае от придобиване на недвижима собственост. При възникване на 

необходимост от конкретен имот, програмата ще бъде актуализирана.  

 
V. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

   Настоящата програма е разработена от общинската администрация и е приета от 

Общински съвет Малко Търново с Решение № 401, съгласно Протокол № 37 от 

23.01.2019 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 402 

 
 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 2017 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. 25, вх. А, ет. 1, ап. 3                           9 Бл. 25, вх. Б, ет. 1, ап. 3 

4 Бл. 22, вх. А, ет. 1, ап. 3 10 Бл. 20, вх. Б, ет. 3, ап. 9                           

5 Бл. 23, вх. А, ет. 2, ап. 5                           11 Бл. 17, вх.А, ет. 3, ап. 9 

6 Бл. 24, вх. А, ет. 2, ап. 4 12  

 с. Граматиково 

13 Бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 8 

             с. Звездец 

14 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 8 30 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 1 45 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 2 

15 Бл. 1, вх. А, ет. 1, ап. 3 31 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 4 46 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 5 

16 Бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 6 32 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 7 47 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 8 

17 Бл. 1, вх. А, ет. 3, ап. 9 33 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 10 48 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 11 

18 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 12 34 Бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 13 49 Бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 14 

19 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 7 35 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 1 50 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 2 

20 Бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 3 36 Бл. 11, вх. А, ет. 2, ап. 5 51 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 7 

21 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 8 37 Бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 9 52 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 1 

22 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 2 38 Бл. 11, вх. Б, ет. 1, ап. 3 53 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 4 

23 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 5 39 Бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 6 54 Жилище - Юлка № 3 

24 Бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 9 40 Бл. 12, вх. А, ет. 3, ап. 7 55 Жилище - Юлка № 2 

25 Бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 2 41 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 1 56 Жилище - Юлка № 5 

26 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 2 42 Бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3   

27 Бл. 13, вх. Б, ет. 2, ап. 6 43 Жилище - Юлка № 7   

28 Бл. 13, вх. Б, ет. 3, ап. 9 44 Бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2   

29 Бл. 16, вх. А, ет. 3, ап. 9     

 

 Жилища за продажба 

 Гр. Малко Търново 

57 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 17 

 С. Звездец 

58 Бл. 1, вх. Б, ет. 3,ап. 15 

 С. Граматиково 



59 Бл. 1, вх. Б, ет. 1, ап. 8 

 

Ведомствени жилища 

 гр. Малко Търново 

60 Бл. 1, вх. А, ет.5, ап. 15 

61 Бл. 16, вх.А, ет. 4, ап. 11 

62 Бл. 21, вх.Б, ет. 2, ап. 5 

63 Бл. 17, вх.Б, ет. 1, ап. 11 

64 Бл. 2АПК, вх.Б, ет. 1, ап. 2 

 

 Резервни жилища                    

 гр. Малко Търново        с. Звездец 

65 Бл. 7, вх. Б, ет. 2, ап. 6 68 Жилище - Юлка № 6 

66 Бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 11 69 Бл. 16, вх. A–сутерен,ап 10 

67 Бл. 17, вх. А, ет. 2, ап. 5 70 Бл. 16, вх. Б–сутерен,ап 10 

  41  Бл. 16, вх  Б–сутерен,ап 11 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 403 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 1 от Наредбата 

за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна общинска 

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

продажба на общински апартамент№ 1 в бл. 1, вх. 1, ет. 1 в с. Граматиково чрез 

публично оповестен търг,  на цена 4630,00 лв. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 404 

 
 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 2019 г. УПИ VI, кв. 2 по плана на с. Граматиково, с площ 

800 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 бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, УПИ VI, кв. 2 по плана 

на с. Граматиково, с площ 800 кв. м., за който е съставен АЧОС № 605/15.01.2019 г., 

при начална цена 11095 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 405 

 
            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 до 10 години, общински земеделски имот № 
020118, с площ 1.021 дка, отреден като нива,  в землището на с. Заберново 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 406 

 
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 за разполагане на пчелни кошери, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 20 лева/дка, за срок до 10 години, 

общински земеделски имот № 039034, отреден като нива с площ 6,316 дка в землището 

на с. Бяла вода, м. „Бачища“. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 407 

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

Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Малко Търново съгласува 

проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

на УПИ I, кв. 13 по плана на с. Стоилово и дава съгласие да бъде одобрен със заповед 

на кмета на Община Малко Търново. 

 

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 ал. 4, т. 4 от 

Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 и чл. 64 от Закона за енергетиката,  

Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си, след влизане в сила на 

изменението на ПУП, да се учреди право строеж на ЕВН България 

Електроразпределение АД ЕИК 115552190, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. 

„Христо Г. Данов” № 37, за изграждане на трафопост с площ от 7 кв. м и сервитут 25 

кв.м. в УПИ І, кв. 13 по плана на с. Стоилово, община Малко Търново без търг или 

конкурс на цена от 373,00 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 408 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА 

Общински съвет - Малко Търново:   

 

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и 

изпълнението на съвместен проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-

2020“, Втора покана, Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата с Партньори от 

Република Армения, Република Украйна и Република Молдова, Република 

Турция и Република Румъния където Община Малко Търново ще бъде Водещ 

партньор. 

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на 

проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите им от Програмата.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското 

имущество, включено в проекта, да се извършват по предварително одобрени 

количествени сметки.  

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на 

инвестиции, за целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта и 

потвърждава, че предназначението на обекта на интервенция по предложения 



проект да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 

приключване на изпълнението на дейностите по проекта. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна 

част от пакета за кандидатстване.  

6. Потвърждава, че община Малко Търново се представлява от Илиян 

Костов Янчев,  Кмет на общината. 

7. Потвърждава, че имотите обект на проектното предложение е 

публична общинска собственост и е:  

- Необременен със задължения;  

- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

8. Исканото съфинансиране по програмата в размер на 8 % ще бъде 

осигурено от страна на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството за българските партньори. 

9. При наличието на недопустими разходи по проекта същите ще 

останат за сметка на бюджета на Община Малко Търново 

10. Ангажираме се да бъде осигурено финансирането на разходите по 

време на проекта до тяхното възстановяване от управляващия орган, а 

останалите (недопустими, ако има такива) ще бъдат за сметка на общината 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 409 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

 

1. Дава разрешение за разработването, кандидатстването и изпълнението на 

съвместен проект по Програмата „Черноморски басейн 2014-2020“, Втора 

покана, Приоритети 1.1 Съвместно насърчаване на бизнеса и 

предприемачеството в секторите на туризма и културата с Партньори от 

Република Гърция, Република Грузия, Република Румъния и Република Турция 

и Република България  където Община Малко Търново ще бъде Партньор. 

2. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на 

проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите им от Програмата.    

3. Разрешава строителните работи в рамките на общинското 

имущество, включено в проекта, да се извършват по предварително одобрени 

количествени сметки.  

4. Предоставя свободно правото на ползване на обекта на 

инвестиции, за целите на проекта в срок за 5 години след края на проекта и 

потвърждава, че предназначението на обекта на интервенция по предложения 

проект да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 

приключване на изпълнението на дейностите по проекта. 

5. Одобрява споразумението за сътрудничество, което е неразделна 

част от пакета за кандидатстване.  

6. Потвърждава, че община Малко Търново се представлява от Илиян 

Костов Янчев,  Кмет на общината. 

7. Потвърждава, че имотът обект на проектното предложение е 

публична общинска собственост и е:  

- Необременен със задължения;  



- Не е обект на съдебен спор за имота;  

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

8. Исканото съфинансиране по програмата в размер на 8 % ще бъде 

осигурено от страна на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството за българските партньори. 

9. При наличието на недопустими разходи по проекта същите ще 

останат за сметка на бюджета на Община Малко Търново 

10. Ангажираме се да бъде осигурено финансирането на разходите по 

време на проекта до тяхното възстановяване от управляващия орган, а 

останалите (недопустими, ако има такива) ще бъдат за сметка на общината 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


