
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 
На 24.06.2016  година  в заседателната зала на Община Малко Търново се 

проведе редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

1. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    Малко 

Търново, относно: Дарение на имот общинска собственост в гр. Малко 

Търново /вх.№240 от 16.06.2016г/ 

2. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    Малко 

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

Евренозово /вх.№243 от 17.06.2016г/ 

3. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III – 8, и УПИ IV – 

8, кв. 9 по плана на с. Визица /вх.№244 от 17.06.2016г/ 

4. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IХ - 23, кв. 12 по 

плана на с. Младежко /вх.№242 от 17.06.2016г/ 

5. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IХ - 91, кв. 8 по 

плана на с. Стоилово /вх.№241 от 17.06.2016г/ 

6. Докладна  записка  от  госпожица Веселина Градева – Председател на Общински 

съвет Малко Търново, относно: Писмено становище, относно дейността на 

„ПКИНИ – ЕКОПАН“ ЕООД /вх.№ 248/23.06.2016г./ 

7. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Малко Търново“, в частта и относно „Такса за посещение на 

археологически обекти с туристически водач“ /вх.№ 250/23.06.2016г./ 

8. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    Малко 

Търново, относно: Отмяна Решение № 275/28.06.2013г. на Общински съвет 

/вх.№ 249/23.06.2016г./ 

9. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 102 
 

I. Общински съвет – Малко Търново отменя Решение № 559/31.07.2015 г. 

II. Общински съвет – Малко Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, дава 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



съгласие да бъде обявена като частна общинска собственост сграда с 

идентификатор 46663.501.895.9, с обща площ 956 кв. м.  

III. Общински съвет – Малко Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската 

собственост, дава съгласие да се дарят на Министерството на здравеопазването 

200 кв. м от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 

сграда с идентификатор 46663.501.895.9, с обща площ 956 кв. м. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 103 
 

 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 2016 г. УПИ I, кв. 18 по 

плана на с. Евренозово 

 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 

I, кв. 18 по плана на с. Евренозово, при начална цена 8295.00 лева. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 104 

 
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 Николинка Николова Аргирова, по отношение на УПИ III – 8, кв. 9 по плана на 

с. Визица, за 35/820 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 290.00 

лв. и УПИ IV - 8, кв. 9 по плана на с. Визица, за 30/715 кв. м. идеални части от 

поземления имот, за сумата от 248.00 лв.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 105 

 
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 Драгомир Тодоров Кузмов по отношение на УПИ IХ - 23, кв. 12 по плана на с. 

Младежко, за 20/1210 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 243.00 

лв.  



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 106 

 
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 Петров Месерджиев, по отношение на УПИ IХ - 91, кв. 8 по плана на с. 

Стоилово, за 65/315 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 538.00 

лв. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 107 

 
Общински съвет - Малко Търново приема за сведение писмено становище, 

относно дейността на „ПКИНИ – ЕКОПАН“ ЕООД. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 108 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет 

Малко Търново  

1.Изменя „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Малко Търново“ , както следва: 
Чл.62, т.47 се изменя и придобива следната редакция: 

Такса за посещение на археологически обекти с туристически водач: 

- на човек – 5 лв.  

- за беседа – 10 лв. 

- за учащи и пенсионери 

на човек – 3 лв.  

за беседа – 10 лв. 

2.Допълва „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Малко Търново“, както добавя: 

§8  Измененията на чл.62, т.47 влизат в сила от 01.07.2016г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 109 

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

Търново отменя Решение № 275/28.06.2013 г. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


