
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 44 

 

На 20.09.2019 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: 

Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Малко Търново 

във връзка с предстоящите местни избори.  /вх.№ 1104 от 13.09.2019г./  

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

Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Звездец във 

връзка с предстоящите местни избори.  /вх.№ 1105 от 13.09.2019г./  

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

Търново, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни 

заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по 

избор.  /вх.№ 1106 от 13.09.2019г./  

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

Поставяне на два пътни знака В18 „Забранено влизането на пътни превозни 

средства с маса с товар, по-голяма от означената“ на общински път BGS3101, 

/II-99/ Малко Търново – м. Църногорово.  /вх.№ 1099 от 13.09.2019г./  

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

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

Стоилово.  /вх.№ 1100 от 13.09.2019г./   

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

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

Стоилово.    /вх.№ 1101 от 13.09.2019г./   

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

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

Стоилово.    /вх.№ 1102 от 13.09.2019г./ 

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

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

Евренозово.   /вх.№ 1103 от 13.09.2019г./  

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

Прекратяване на съсобственост в имот в гр. Малко Търново /вх.№1109 от 

17.09.2019г./ 

         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 XII – 37 в кв. 2 по плана на с. Бръшлян 

/вх.№1110 от 17.09.2019г./ 

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

Търново, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ /вх.№1112 от 

17.09.2019г./ 

12. Питания и разни 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  479 
             

На основание чл. 42, ал. 8 във връзка с чл. 42 ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, ОПРЕДЕЛЯ временно 

изпълняващ длъжността кмет на Община Малко Търново – инж. Тонка Стоева – 

заместник кмет за периода – от изтичане на мандата на настоящия кмет /30.10.2019г. 

вкл./ до полагане на клетва пред Общински съвет - Малко Търново на новоизбрания 

кмет 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  480 
 

        На основание чл. 42, ал. 8 във връзка с чл. 42 ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, ОПРЕДЕЛЯ временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Звездец – г-жа Петкана Цъгова за 

периода – от изтичане на мандата на настоящия кмет /30.10.2019г. вкл./ до полагане на 

клетва пред Общински съвет - Малко Търново на новоизбрания кмет 
 

   

Р Е Ш Е Н И Е № 481 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА във връзка с писмо с изх. № 370 / 

13.03.2019г. на Председателя на Окръжен съд - Бургас, Общински съвет – Малко 

Търново, реши: 

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 

2023 г. за Районен съд – Малко Търново и утвърждава следните условия, ред и правила 

за нейното провеждане:  

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български 

граждани, които отговарят на следните условия:  

1.1. възраст от 21 до 68 години;  

1.2. имат настоящ адрес в община Малко Търново, която попада в рамките на 

съдебния район на Районен съд – Малко Търново; 

1.3. имат завършено най-малко средно образование;  

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  

1.5. да не страдат от психически заболявалия;  

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;  

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Малко 

Търново;  



1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели;  

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 

намиращи се в съдебния район на Районен съд – Малко Търново;  

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата 

към същия съд.  

2. Утвърждава образци на документи, както следва:  

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1, приложение 

№1а) 

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2, 

приложение №2а);  

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3, 

приложение №3а); 

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4, приложение №4а); 

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).  

3. В срок до 25.10.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – 

Малко Търново, подават в деловодството на Общински съвет – Малко Търново 

документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:  

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;  

3.2. копие от диплома за завършено образование; 

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за 

препоръки;  

3.5. мотивационно писмо;  

3.6. писмено съгласие;  

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;  

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 

преди 16 юли 1973 г. 

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. 

II. Общински съвет Малко Търново възлага на постоянната комисия по 

„Правни въпроси и Обществен ред" към Общински съвет Малко Търново да организира 

и проведе подбора по т. 1 от настоящето решение и в срок до 28.11.2019 година да 

внесе в Общински съвет доклад с предложение за одобряване на списък със седем 

кандидата за съдебни заседатели към Районен съд Малко Търново. 

1. Поставя следните задачи на временната комисия:  

- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели за Районен съд – Малко Търново и изготви доклад и списък на 

допуснатите кандидати;  

- да публикуват на интернет страницата на Общински съвет – Малко Търново, 

най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната 

власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон. Най-

малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в 

областта на педагогиката, психологията и социалните дейности; 



 - да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при 

спазване изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и 

протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община 

Малко Търново; 

- да изготви и внесе в Общински съвет – Малко Търново докладна записка с 

проект за решение - предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен 

съд – Малко Търново за мандат 2020 г. - 2023 г., като приложи към докладната и 

протокола от изслушването и доклада от провеждането му. 

2. Възлага на председателя на Общински съвет – Малко Търново да обяви 

откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и условията, реда и 

правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, като изготви 

съобщение, което да публикува интернет страницата на Община Малко Търново, в 

електронните медии, както и да се постави на информационното табло на входа на 

сградата на Община Малко Търново. 

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, 

свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Малко Търново, 

спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от 

закъснението на изпълнението на настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 482 
 

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

съгласие за поставяне на два пътни знака В18 „Забранено влизането на пътни превозни 

средства с маса с товар, по-голяма от означената“, а имено до 5 тона. 

         

Р Е Ш Е Н И Е № 483 

 
 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 с. Звездец както следва: 

 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1 Изоставена нива 000298 19,185 

 Изоставена нива 000299 4.414 

3 Изоставена нива 000659 5,910 

4 Изоставена нива 000993 2,000 

5 Изоставена нива 001236 8,577 

6 Изоставена нива 001238 9,944 

7 Изоставена нива 001243 24,988 

8 Изоставена нива 001323 12,837 

9 Изоставена нива 001326 7,938 

10 Изоставена нива 001398 29,281 

11 Изоставена нива 001755 27,253 

12 Изоставена нива 001888 2,095 

13 Изоставена нива 001920 4,786 

14 Изоставена нива 001922 39,116 



15 Изоставена нива 001940 6,941 

16 Изоставена нива 011001 2,365 

17 Изоставена нива 011007 3,000 

18 Изоставена нива 011010 1,045 

19 Изоставена нива 011011 0,913 

20 Изоставена нива 011012 0,780 

21 Изоставена нива 011013 0,769 

22 Изоставена нива 011014 0,912 

23 Изоставена нива 011024 1,508 

24 Изоставена нива 011027 0,667 

25 Изоставена нива 011029 0,802 

26 Изоставена нива 011034 2,921 

27 Изоставена нива 011036 2,265 

28 Изоставена нива 011037 2,350 

29 Изоставена нива 011059 1,805 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО ПРИЕ СЛЕДНОТО 

Р Е Ш Е Н И Е № 484 
 

 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 с. Стоилово както следва: 

 
№ по ред Начин на трайно ползване Имот № Площ/дка 

1 Полска култура 010056 2,174 

2 Полска култура 010201 1,824 

3 Полска култура 010232 5,226 

4 Полска култура 010300 6,446 

5 Временно неизп. нива 016002 11,916 

6 Временно неизп. нива 016006 13,187 

7 Временно неизп. нива 016008 5,508 

8 Временно неизп. нива 016018 10,071 

9 Временно неизп. нива 016020 7,000 

10 Временно неизп. ливада 017002 2,000 

11 Временно неизп. нива 017006 10,850 

12 Временно неизп. нива 017008 5,582 

13 Временно неизп. нива 019002 3,899 

14 Временно неизп. нива 031001 12,745 

15 Временно неизп. нива 031007 6,761 

16 Временно неизп. ливада 031012 1,700 

17 Временно неизп. нива 031018 11,995 

18 Временно неизп. нива 031020 8,266 

19 Нива  000206 86,829 

20 Временно неизп. нива 013019 3,327 

21 Временно неизп. нива 013045 18,273 

22 Временно неизп. нива 016025 8,968 

23 Временно неизп. нива 016026 5,182 

24 Временно неизп. нива 016044 6,000 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 485 

 
 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 с. Стоилово както следва: 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1 Полска култура 010023 3,401 

2 Полска култура 010170 3,000 

3 Полска култура 010188 4,596 

4 Полска култура 010206 7,090 

5 Полска култура 010255 8,508 

6 Полска култура 010263 5,062 

7 Полска култура 010404 3,897 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 486 
 

 

 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 с. Евренозово както следва: 

 
№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1 Нива  000507 19,012 

2 Нива  000558 4,846 

3 Нива  000689 34,438 

4 Полска култура 010001 5,324 

5 Нива  029079 5,000 

6 Нива  000763 8,504 

7 Полска култура 011025 12,660 

8 Нива 000241 3,764 

9 Нива 023013 11,073 

10 Полска култура 010020 0,618 

11 Полска култура 010022 1,651 

12 Полска култура 010023 1,195 

13 Полска култура 010024 1,194 

14 Полска култура 010025 1,233 

15 Полска култура 010026 1,010 

16 Нива  000081 19,154 

17 Нива  000089 37,106 

18 Нива  000350 6,353 

 
 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 487 
 

 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 собствениците на имот с идентификатор 

46663.501.199 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, по отношение на 

горепосочения имот за 112/797 идеални части от поземления имот, при граници, 

подробно описани в АЧОС № 650/16.09.2019 г. за сумата от 1320,00 лв.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 488 

 
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 Диана Дапчева 

Костадинова и Стойчо Дапчев Кирязов по отношение на УПИ ХII – 37, кв. 2 по плана 

на с. Бръшлян, за 46/466 кв. м ид. част за сумата от 692 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 489 
 

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 

Фани Стефанова Димитрова, ЕГН **********. 
 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


