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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

     П Р О Т О К О Л  

№ 13 
 

На 20. 09.  2012 година се проведе  тринадесетото  редовно заседание 

на Общински съвет Малко Търново. 

От общо 11 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, а 

именно: Веселина Стоянова Градева, Красимир Григоров Дяков, Донка 

Янкова Русинова, Екатерина Гачева Бораджиева, Здравко Василев 

Василев, Стоян Георгиев Караджов, Тодор Димитров Браяновски, Янаки 

Георгиев Градев, Владимир Павлинов Павлов, Иван Желязков Иванов и 

господин Стефан Тодоров Златаров.  От   заседанието  отсъства общинска -  

та   съветничка Донка Янкова Русинова, 

 С  10 гласа „за” общинските  съветници приеха следния  

 

 Д  Н Е В Е Н  Р Е Д :   

 

1. Докладна записка от  господин    Димитър   Стоянов – зам. -     

кмет на  община   Малко Търново,  относно:   приемане  на 

наредба  за  реда и управление на   горските  територии  на 

община   Малко  Търново  / вх. № 227/29.08. 2012година/ 

2. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:   отчет за изпълнението 

на  бюджета на  приходите и  разходите   на община  Малко  

Търново  към 30. 06. 2012 година / вх. № 223/23.08. 2012година/ 

3. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    ползване на временен  

безлихвен заем  № 223/23.08. 2012година/ 

4. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:   предоставяне  на 

водопроводно съоръжение за  водоснабдяване на село  

Заберново на   ВиК Бургас  ЕАД   / вх. № 231/03.09. 2012година/ 

5. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    отдаване под наем  на 

общински   земеделски имот  в   землището на село   Близнак    
/ вх. № 230 /03.09. 2012година 

6. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    отдаване под наем  на 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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общински   земеделски имот  в   землището на   град   Малко  

Търново     / вх. № 229 /03.09. 2012година/ 

7. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:    отдаване под наем  на 

общински   земеделски имот  в   землището на    село   

Евренозово  община  Малко  Търново     / вх. № 228 /03.09. 2012година/ 

8. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно:       проекто  предложение  

по Оперативна програма  „Регионално  развитие 2007- 

2013година схема BG 161РД001/4.1 -05/2011 – подкрепа за  

реконструкция / обновяване  и оборудване  на общински  

лечебни заведения  в  общини, извън градски  агломерационни  

ариали”   / вх. № 237/10.09. 2012година/ 

9. Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев  - кмет на  

община   Малко Търново,  относно:  одобряване на  проект за   

подробен  устройствен  план   /ПУП/ парцелиран план за  

обект: „Етапна връзка  обход  град  Малко  Търново от км. 2 

+ 732  до включването  в път  І – 9 при км. 364 + 160 (3+200)  

за землището   на     град   Малко  Търново  ” / вх. № 236/10.09. 

2012година/ 

10.  Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно: съществуването  на   

маломерна  яслена група   през  учебната 2012/ 2013 г.  в   ОДЗ 

„Юрий  Гагарин” град  Малко  Търново / вх. № 235/ 10. 09. 2012година/ 

11.  Докладна записка от  господин   Илиян  Янчев -  кмет на  

община   Малко Търново,  относно  - Издаване на запис на 

заповед от община Малко Търново в полза на ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на 

разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 

02/321/00761 от 20. 12.2010 г. по мярка 321”Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” за Проект 

„Реконструкция на водопроводната мрежа,изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция в 

с.Заберново”, сключен между Община Малко Търново и ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

12.  Питания и   разни. 
 

.  
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 140 
 

 На  основание чл. 21 ал. 2 от  ЗМСМА  Общински съвет  Малко  

Търново   приема  Наредба  за   управление на   горските  територии  на  

община   Малко  Търново  
 

 
 

 

Р  Е Ш Е Н И Е  

№  141  

 
На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА 

1.Приема информацията за изпълнението на бюджета към 30.06.2012 г. в 

т.ч. 

1.1.Приходите и разходите по бюджетни сметки на Община Малко 

Търново съгласно приложение №1. 

1.2.Приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове на 

Община Малко Търново съгласно приложение №2. 
 

 

  

 Р Е Ш Е Н И Е 

№ 142 

 
1. Общински съвет  Малко  Търново дава съгласието си за отпускане 

на временен безлихвен заем по извънбюджетната сметка 7443 в размер 52 

426,38 лв. от набирателната сметка представляващи разход за данък 

добавена стойност произтичащ  от Договор РД-ОП-14/21.06.2011 г. 

сключен с  ЛОГ-СИБЕРИЯ ЕООД гр.София. 

2.Срокът за погасяване на безлихвения заем е след получаване на 

одобрение за плащане от Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна 

агенция. 

3.Упълномощава Кмета на Община Малко Търново , да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на решението на Общинския съвет. 
  

 

 

 

 

 

 



 4 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
№ 143 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 

2, т. 3 от ЗОС и чл. 19, ал. 1, т. 4, б. Б от Закона за водите, чл. 198о, ал. 1 и 

ал. 4 от ЗВ и § 30 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите Общински съвет Малко Търново реши: 

1. Обявява водопроводното съоръжение за водоснабдяване на с. 

Заберново, включващо шахтов кладенец с хоризонтален дренаж, 

представляващ бетонна постройка със ЗП – 20 кв. м, ноходящ се в 

поземлен имот № 034016, напорен водоем, напорен водопровод и 

гравитачен водопровод за публична общинска собственост и възлага на 

кмета на общината да състави акт за публична общинска собственост за 

същото по надлежния за това ред. 

2. Възлага стопанисването, поддържането и експлоатацията на 

водопроводното съоръжение за водоснабдяване на с. Заберново на ВиК 

Бургас ЕАД. 

3. Оправомощава кмета на община Малко Търново да изготви сключи 

договор за  

стопанисване, поддържане и експлоатация на водопроводното съоръжение 

за водоснабдяване на с. Заберново с ВиК Бургас ЕАД при условията на § 

30 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите за 

срок до провеждане на Общо събрание на дружеството. 

 

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 144 
 

            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 2,50 лв/дка, за срок 

до 10 години, общински земеделски имот № 050006 – 46,222 дка, в 

землището на с. Близнак. 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№ 145 

 
            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 общински земеделски имоти в землището на гр. Малко 

Търново с идентификатори 46663.12.70 – 10.000 дка, друг вид нива, и 

46663.12.321 – 7.979 дка, изоставена орна земя, при начална годишна 

наемна цена - 2,50 лв./дка, за срок до 10 години. 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№ 146 

 

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

землището на с. Евренозово – № 000614 – 54,398 дка, № 000257 – 23.215 

дка, № 000452 – 120,249 дка, № 000528 – 25,078 дка и № 000560 – 22, 190 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
№ 147 

 

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

съвет  -  Малко  Търново приема изменение и допълнение на   свое   

Решение № 137 по протокол № 12 от 27. 07. 2012 година, както следва:  

1. В  точка 2 израза, и преобразуване в”  се  заличава, като вместо него 

се добавя  израза „като на  нейно място бъде открит”.  

2. Текста   на  т. 2 да се чете: „Специализирана  болница за  долекуване  

и продължително  лечение „ ЕООД  да бъде  закрита в  рамките на 

срока за изпълнение на проекта, като на нейно  място  бъде открит 

Медицински  център (лечебно заведение за специализирана  

извънболнична  помощ  с най – малко трима  лекари с различни 

признати специалности, с до десет легла за престой на  пациенти да  

48 часа)  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  и 

решение на ОЕСУТ, взето с протокол № 13/01.08.2012 г. Общински съвет 

Малко Търново одобрява ПУП - парцеларен план за обект: „Етапна връзка 

обход гр. Малко Търново от км 2+732 до включването в път І-9 при км 

364+160 (3+200)“ за землището на гр. Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 149  

 
На основания чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 2 от Наредба №7 

/29.12.2000 г./ за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена, Общински съвет Малко Търново дава 

съгласието си през учебната 2012/2013 година в ОДЗ „Юрий Гагарин” гр. 

Малко Търново да съществува една маломерна яслена група. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 150 

 
            На  основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общинският съвет Малко Търново: 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината Малко Търново  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на 75 

374,36 лв. (седемдесет и пет хиляди триста седемдесет и четири лв.и 

тридесет и шест стотинки.) за обезпечаване на 110 % от плащането за 

финансиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за 

отпускане на финансова помощ №  02/321/00761  от 20.12.2010  по мярка 

321”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за 

Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа,изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция в с.Заберново” сключен 

между Община Малко Търново  и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 
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2. Възлага на кмета на Община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№ 02/321/00761  от 20.12.2010 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:   ___________ 

  /  ТОДОР  БРАЯНОВСКИ/ 

 

 ПРОТОКОЛИСТ: ______________ 

  / МАРИЯНА  АПОСТОЛОВА/ 

 

    

  ___________________ 

  / Г. МАНДАЖИЕВА/  


