
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 39 

 

 

 

На 29.03.2019 година в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

 

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

Изменение на решение № 295 прието с протокол №28/02.03.2018г. на ОС-Малко 

Търново за Поемане на общински дълг чрез кредит от ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД.  

/вх.№ 997 от 22.03.2019г./  

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

Изменение на решение № 297 прието с протокол №28/02.03.2018г. на ОС-Малко 

Търново за Поемане на общински дълг чрез кредит от ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД.  

/вх.№ 998 от 22.03.2019г./ 

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

Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Стоилово за разполагане на пчелни кошери  /вх.№ 1002 от 

22.03.2019г./ 

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

Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Стоилово за разполагане на пчелни кошери.  /вх.№ 1001 от 

22.03.2019г./ 

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

Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Бяла вода за разполагане на пчелни кошери /вх.№ 1000 от 

22.03.2019г./ 

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

Търново, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. /вх.№ 999 от 

22.03.2019г./  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



7. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. Визица.   

/вх.№ 1008 от 26.03.2019г./  
8. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отмяна на Решение № 421/28.02.2019г. за отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на с. Граматиково за разполагане на пчелни 

кошери. /вх.№ 1009 от 26.03.2019г./  
9. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отмяна на Решение № 420/28.02.2019г. за отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново /вх.№ 1010 от 

26.03.2019г./  
10. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. 

Граматиково за разполагане на пчелни кошери /вх.№ 1011 от 26.03.2019г./  
11. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко 

Търново /вх.№ 1012 от 26.03.2019г./ 

12. Питания и разни 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 424 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 94, ал. 3, т. 5 и чл. 32 ал. 5 от Закона за 

публичните финанси, и чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 15а и чл. 17а ал. 2 от Закона за 

общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

 

1. Изменя свое решение № 295 прието с протокол № 28/02.03.2018 г. на 

Общински съвет - Малко Търново, както следва: 

 

  Дава съгласие Община Малко Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект № BG16RFOP001-2.001-0034-

C01 “Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“, финансиран от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-

2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 538 731 (петстотин тридесет и осем хиляди 

седемстотин тридесет и един); 

 Валута на дълга – лева  

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

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 24 /двадесет и четири/ 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 № РД-02-37-42/01.09.2016г. 

(от ИСУН № BG16RFOP001-2.001-0034-C01)  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 № РД-02-37-42/01.09.2016 г. (от ИСУН № BG16RFOP001-2.001-

0034-C01), сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 

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 и бюджетните 

взаимоотношения на община Малко Търново по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, 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 анекс към договор за кредит № 962/02.04.2018г., и да подпише анекс, 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 № 425 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл. 94, ал. 3, т. 5 и чл. 32 ал. 5 от Закона за 

публичните финанси, и чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 15а и чл. 17а ал. 2 от Закона за 

общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

 

3. Изменя свое решение № 297 прието с протокол № 28/02.03.2018 г. на Общински 

съвет - Малко Търново, както следва: 

 

 Дава съгласие Община Малко Търново да сключи рамково кредитно 

споразумение за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 

реализацията на проект Проект № BG16RFOP001-2.001-0002-C01 “Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска 

администрация - Малко Търново“; Проект № BG16RFOP001-2.001-0160-C01 

“Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ – гр. Малко Търново“ и 

Проект № BG16RFOP001-2.001-0170-C01 “Реконструкция, модернизация и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“ - гр. Малко 

Търново“, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 

приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 646 094,00 (шестстотин четиридесет и 

шест хиляди и деветдесет и четири); 



 Валута на дълга – лева  

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

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 24 /двадесет и четири/ 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 № РД-02-37-

108/19.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0002-C01/; Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-152/29.09.2016г. /№ от ИСУН: 

BG16RFOP001-2.001-0160-C01/;  Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-

37-153/29.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0170-C01/ 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 № РД-02-37-108/19.09.2016г. /№ от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-

0002-C01/, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, 

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 по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-152/29.09.2016г. /№ от ИСУН: 

BG16RFOP001-2.001-0160-C01/, сключен с Управляващия орган на съответната 

Оперативна програма, 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 по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-153/29.09.2016г. /№ от ИСУН: 

BG16RFOP001-2.001-0170-C01/, сключен с Управляващия орган на съответната 

Оперативна програма, 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 и бюджетните 

взаимоотношения на община Малко Търново по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

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

 

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

искането за анекс към договор за кредит № 963/02.04.2018г., и да подпише анекс, 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 № 426 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37п от ЗСПЗЗ и 

чл. 7 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 



съгласието си да бъде предоставено право на ползване върху 1,000 дка от общински 

земеделски имот № 000483 – пасище, мера в землището на с. Стоилово, целия с площ 

25,000   дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 21 лв. за декар на година за 

срок от 10 години. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 427 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37п от ЗСПЗЗ и 

чл. 7 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде предоставено право на ползване върху 2,000 дка от общински 

земеделски имот № 000729 – пасище, мера в землището на с. Стоилово, целия с площ 

49,235   дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 44 лв. за два декара на година 

за срок от 10 години. 

         

 

Р Е Ш Е Н И Е № 428 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37п от ЗСПЗЗ и чл. 7 

ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде предоставено право на ползване върху 2,000 дка от общински 

земеделски имот № 000431 – пасище, мера в землището на с. Бяла вода, целия с площ 

72,449  дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 42 лв. за два дка на година за 

срок от 10 години. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 429 

 
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 Янчо Илиев Йорданов, ЕГН 5809120788. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 430 

 
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 20.00 лв/дка, за срок от 10 години, общински земеделски № 000476 в 

землището на с. Визица. Имотът е с площ 24.891 дка и е отреден като залесена 

територия – девета категория в м. „Свети Георги“, съгласно АПОС 1205/10.02.2010 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 431 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Малко Търново 

отменя Решение № 421/28.02.2019 г. за отдаване под наем  чрез публично оповестен 

търг, при начална годишна наемна цена 20.00 лв/дка, за срок до 10 години, общински 



земеделски имоти № 004103 – изоставена орна земя и № 040058 –изоставена орна земя 

в землището на с. Граматиково. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 432 

 
                        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Малко 
Търново отменя Решение № 421/28.02.2019 г. за отдаване под наем чрез публично 
оповестен търг, при начална годишна наемна цена, 10 лева/дка, за срок от 10 
години, общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново, както 
следва: 
 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.  Изоставена орна земя 46663.54.4 112,894 

2 Изоставена орна земя 46663.55.67 5,010 

3 Изоставена орна земя 46663.57.3 31,613 

4 Изоставена орна земя 46663.58.10 25,053 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 433 

 
 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 бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 20.00 лв/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти № 004103 

– изоставена орна земя с площ 7,097 дка и № 040058 –изоставена орна земя с площ 

0,600 дка в землището на с. Граматиково. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 434 

 
 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 бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена, 10 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на гр. Малко Търново, както следва: 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.  Изоставена орна земя 46663.54.4 112,894 

2 Изоставена орна земя 46663.55.67 5,010 

3 Изоставена орна земя 46663.57.3 31,613 

4 Изоставена орна земя 46663.58.10 25,053 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


