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       ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          

    

П Р О  Т О  К О Л 

№ 10 

 

 

На 31. 05. 2012 година се проведе десетото редовно заседание на Общински 

съвет  Малко  Търново. 

От общо 11 общински съветника на заседанието присъстваха 9, а именно: 

Веселина Стоянова Градева, Красимир Григоров Дяков, Донка Янкова Русинова, 

Екатерина Гачева Бораджиева, Здравко Василев Василев, Тодор Димитров 

Браяновски, Янаки Георгиев Градев, Владимир Павлинов Павлов, Стоян Георгиев 

Караджов. По уважителни причини отсъстват Иван Желязков Иванов и Стефан 

Тодоров Златаров. 

 С  9  гласа   „за”   общинските съветници   приеха  следния  

 

Д  Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1. Докладна  записка от   господин   Илиян   Костов   Янчев  - кмет на община  

Малко  Търново,  относно: Инструкция за определяне размера на таксите за 

социални услуги, предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда” към 

Домашен социален патронаж – Малко Търново / вх.  № 160 от 18.05. 2012 

година/ 

2. Докладна  записка от   господин   Илиян   Костов   Янчев  - кмет на община  

Малко  Търново, относно: Кандидатстване с проект: „ЗА ПО ДОБЪР И 

КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ  И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”  по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие 

на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.1.: 

„Подкрепа на социалната икономика”, Схема „ПОМОЩ В ДОМА”, бюджетна 

линия: BG 051РО001-5.1.04 / вх.  № 161/ 18.05. 2012 година /  

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

Малко  Търново, относно: Издаване  запис на  заповед  от община Малко 

Търново в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Национален отговорен орган по Оперативна програма за 

транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 - 2013 – Главна 

дирекция "Управление на териториалното сътрудничество”, обезпечаваща 

авансово плащане в размер на: 31 566,61 лева (тридесет и една хиляди 

петстотин шестдесет и шест лева шестдесет и една стотинки). по Договор за 

национално съфинансиране №  РД 02-29-61/20.04.12 г. сключен между 

община Малко Търново и Министерство на регионалното развитие и 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30-39   ; факс 05952 / 31-28 
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благоустройството по Оперативна програма за транснационално 

сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г., за проект Реф. № 

SEE/B/0040/4.3/X,  „CULTEMA – Cultural value for sustainable territorial 

governance and marketing" /вх.  № 157/ 08.05.2012 година / 

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

Малко  Търново,  относно: Предоставяне за  ползване на  дървесина / вх. № 

162/ 19.05. 2012 година/ 

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

Търново, относно: Отдаване  на  земеделски имоти  в землището  на  град  

Малко  Търново  / вх.  № 165/22.05. 2012 година/ 

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

Търново, относно: Отдаване  на  земеделски имоти  в землището  на  град  

Малко  Търново  / вх.  № 168/22.05. 2012 година/  

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

Търново, относно: Отдаване  на  земеделски имоти  землище село  Младежко  

/ вх.  № 166/22.05. 2012 година/ 

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

Търново, относно: Отдаване  на  земеделски имоти  землище село  Звездец   / 

вх.  № 164/22.05. 2012 година/ 

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

Търново, относно: Отстъпване  на право на строеж   върху имот  частна 

общинска собственост   / вх. № 167/ 22.05. 2012 година/ 

10. Докладна  записка от   господин  Тодор  Браяновски - председател  на   

общински съвет Малко  Търново, относно: Сформиране на временна комисия. 

11. Докладна  записка от  господин  Тодор Браяновски -  председател  на   

общински съвет Малко  Търново, относно: Одобряване на командировъчни  

разходи. 

Питания и  разни. 

 

 

 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 109 

 

           На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Малко Търново приема „Инструкция за 

определяне размера на таксите за социални услуги, предоставяни от „Звено за 

услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Малко Търново.  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 110 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Малко Търново: 

Дава съгласие, Община Малко Търново да кандидатства с проект с 

наименование „ЗА ПО ДОБЪР И КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ  И 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО” по ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика”, Основна област на 

интервенция 5.1.: „Подкрепа на социалната икономика”, Схема „ПОМОЩ В 

ДОМА”, бюджетна линия: BG 051РО001-5.1.04 

Създава „Звено за услуги в домашна среда” към структурата на Домашен 

социален патронаж - Малко Търново 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 111 

 

 1.Общински съвет  Малко  Търново  упълномощава кмета на община Малко 

Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на 

предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Национален отговорен орган по Оперативна програма за 

транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г., Главна 

дирекция "Управление на териториалното сътрудничество” в размер на 31 566, 61 

лв. / тридесет и една хиляди петстотин шестдесет и шест лева шестдесет и една 

стотинки / за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор предоставяне 

на национално съфинансиране № РД 02-29-61/20.04.2012 г. по Оперативна програма 

за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. за проект: 

„CULTEMA – Cultural value for sustainable territorial governance and marketing" 

сключен между община Малко Търново и Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството Национален отговорен орган по Оперативна програма за 

транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. 

 2.Общински съвет Малко Търново  възлага на кмета на община Малко 

Търново да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане 

по Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД 02-29-

61/20.04.2012 г. по Оперативна програма за транснационално сътрудничество 

„Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. за проект: „CULTEMA – Cultural value for 

sustainable territorial governance and marketing" сключен между община Малко 

Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Национален отговорен орган по Оперативна програма за транснационално 

сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г., Главна дирекция "Управление 

на териториалното сътрудничество. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 112 

 

         1.Съобразно чл.112 ал.1,т.1 и 2 от ЗГ  да се осъществи ползването на 

дървесина от  отдели и подотдели  за ЛФ 2013 година както следва   : 

               Район М.Търново :  

Иглолистни :    29”а”;29”г”;29”д”;30”г”- 4165  м3. 

Широколистни:191”з”;199”л”;191”и”;205”е”;217”б”;195”е”;200”и”;197”б”;217

”е”;70”и”;74”г”; 

81”л”81”о”;207”в”  - 2770 м3. 

               Район Звездец : 

             Иглолистни :    247”и”;249”а”;249”б”;249”д”;253”а”;254”г”;252”и”  - 855  м3. 

Широколистни:240”а”;240”б”;240”в”;240”г”;288”е”;292”б”;304”е”;290”е” - 

4135 м3. 

        2.  Ползването на широколистна дървесина в посочените отдели и подотдели за 

 ЛФ 2012 г.: 

от инвентаризирани насаждения  вследствие на снеголома и снеговала: 

              Район М.Търново : 

217”е”;37”ж”;29”б”;29”е”;29”ж”;7”а”;7”б”;72”а”;74”ч”;75”б”;”75”г”;83”г”;83”ж”      

широколистни -1 755 м3. 

              Район 

Граматиково:334”д”;335”а”;340”ж”;341”ж”;342”а”;342”в”;342”б”;380”а”;380”ж”;109

”а”; 

109”г”;372”б”;372”в”;368”и”;368”з”;368”д” -;широколистни 2 320 м3. 

              РайонЗвездец 

:275”и”;275”е”;275”к”;275”з”;28”н”;28”о”;28”п”;24”д”;259”о”;270”о”;270”р” 

  широколистни 1 210 м3.       

допълнителен ЛФ 2012 г. 

   Район   Граматиково  

                     Широколистни:377”о” -1130 м3. 

Всичко  стояща маса       -  18 340 м3. 

В т.ч. за ЛФ 2012 г     -    6 415 м 

 ЛФ 2013 г      - 11 925  м3              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 113 

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственостq Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез търг общински земеделски имот в 

землището на гр. Малко Търново с идентификатор 46663.10.188, при начална 

месечна наемна цена 10.00 лв./дка и срок на отдаване под наем до 10 години. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 114 

 

            І. 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 2.50 лв/дка, за срок от 10 години общински 

земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново както следва: 

№ Начин на трайно ползване Имот с 

идентификатор 

площ 

1..  Друг вид нива 46663.18.22 9,695 

2. Изоставена орна земя 46663.49.23 69,678 

3. Изоставена орна земя 46663.49.446 10,243 

4. Изоставена орна земя 46663.49.7 5,428 

5. Изоставена орна земя 46663.85.38 7,001 

6. Изоставена орна земя 46663.84.35 16,203 

7. Изоставена орна земя 46663.14.134 77,725 

8. Изоставена орна земя 46663.13.126 8,000 

9. Друг вид нива 46663.20.13 5,479 

10. Друг вид нива  46663.20.27 8,688 

11. Изоставена орна земя 46663.84.147 11,808 

12. Изоставена орна земя 46663.88.566 14,966 

13. Изоставена орна земя 46663.15.52 57,838 

14. Изоставена орна земя 46663.47.7 34,342 

15. Друг вид нива 46663.14.26 14,014 

 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 115 

 

I. 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 и чл. 37п от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Малко 

Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен 

търг, при начална годишна наемна цена 2.50  лева / дка , за   срок  от  5 години , 

общински  земеделски имоти в  землището на село  Младежко ,община   Малко  

Търново  както следва: 

 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

18 Пасище, мера 000151 9.248 

19 Пасище, мера 000045 37.774 

20 Пасище, мера 000027 128.255 

21 Нива 011021 2.505 

22 Нива 011029 3.001 
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23 Нива 011008 2.500 

24 Нива 012012 15.401 

25 Пасище, мера 013006 7.000 

26 Нива 000132 1.326 

27 Нива 011036 5.908 

28 Пасище, мера 013003 1.893 

29 Пасище, мера  015004 8.200 

30 Пасище, мера 000219 2.226 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

     №116 

 

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 2.50 лв/дка, за срок от 5 години общински земеделски имоти както 

следва: 

№ Начин на трайно ползване Имот №, землище Площ /дка/ 

1 Нива  010090, Звездец 2.514 

2 Нива 010089, Звездец 2.599 

3 Пасище, мера 000283, Евренозово 27.059 
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РЕШЕНИЕ 

        №117 

 

                І.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си да бъде извършено частичното 

изменение на плана за застрояване в УПИ І и УПИ ІІІ, кв. 62, по 

регулационния план на гр. Малко Търново, представляващи имоти с 

идентификатор 46663.501.1276 и 46663.501.1351 с цел обособяване на 

петна за гаражи по приложена скица с указан защрихован начин на 

застрояване. 

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

ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко 

Търново дава съгласието си да се отстъпи право на строеж за построяване 

на гаражи върху определените с трасировъчния чертеж петна, чрез  

публичен търг при начална цена 100 лева. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№118 

 

1. Създава  временна  комисия  на  Общински съвет Малко  Търново , 

която да  разработи и  предложи  мерки  за  подобряване  работата  при    

вземане на  решения  за  отдаване на земеделски  земи  под наем.  

2. За  членове на комисията  определя  председателите на  

постоянните  комисии  при   Общински съвет   Малко  Търново. 
 

  

 

 

РЕШЕНИЕ 

№119 

 

Общински съвет Малко Търново одобрява извършените разходи и 

направеният писмен отчет за командировъчни в гр. София на: 

Тодор Димитров Браяновски – 201, 30 лв 

Илиян Костов Янчев – 80,00 лв. 

 

 

 

 

 


