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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

     П Р О Т О К О Л  

№ 14 
 

На 26. 10. 2012 година се проведе четиринадесетото  редовно 

заседание на Общински съвет Малко Търново. 

От общо 11 общински съветника, на заседанието присъстваха 8, а 

именно: Веселина Стоянова Градева, Красимир Григоров Дяков, Донка 

Янкова Русинова, Екатерина Гачева Бораджиева, Здравко Василев 

Василев, Тодор Димитров Браяновски,  Владимир Павлинов Павлов и 

господин Стефан Тодоров Златаров.  От заседанието  отсъстваха  

общинските съветници Стоян Георгиев Караджов, Янаки Георгиев Градев 

и Иван Желязков Иванов. 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 

 

1. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно  даване  на  съгласие  за   участие  на  община   Малко  

Търново  и  учредяването на  юридическо  сдружение  с нестопанска  

цел  - „Асоциация  за  развитието на  културата на  Бургас  и 

Бургаския  регион - / вх.  № 245/ 10. 10. 2012 година/  

2. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно: Промени  в  Разчета   за  финансиране на капиталовите  

разходи  за 2012 година/ вх.  № 249/  от  18. 10. 2012 година/ 

3. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно: Допълване на  наредбата  за определяне и 

администрирането   на  местните  такси  и  цени на  услуги / вх.  № 

248/  от  18. 10. 2012 година/ 

4. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно одобряване    на  ПУП  за  разширяване  на   съществуващия  

гробищен  парк/ вх.  № 254/  от  18. 10. 2012 година/ 

5. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно: безвъзмездно прехвърляне на  държавата на имоти  - 

общинска  собственост / вх.  № 250/  от  18. 10. 2012 година/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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6. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно  поставяне на  автобусна  спирка между квартал 14 и 

квартал 23  по   плана на село  Бръшлян/ вх.  № 246/  от  12. 10. 2012 година/ 

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно отдаване под  наем на  общински  земеделски имот в   

землището на   село   Визица / вх.  № 251/  от  18. 10. 2012 година/ 

8. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно отдаване под  наем на  общински  земеделски имот в   

землището на   село   Сливарово / вх.  № 252/  от  18. 10. 2012 година/ 

9. Докладна записка от господин Илиян Янчев-кмет на общината,  

относно отдаване под  наем на  общински  земеделски имот в   

землището на   село   Граматиково / вх.  № 253/  от  18. 10. 2012 година/ 

10. Докладна  записка   от   кмета на  общината , господин  Илиян  

Янчев, относно   учредяване на  безвъзмездно  право на строеж в  

полза на община   Малко  Търново  върху имоти публична държавна 

собственост, отредени за изграждане  на  Регионална система за  

управление на  отпадъците в  регион Малко  Търново. 

11. Питания  и  разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 151 
 

1. Дава съгласие Община Малко Търново да участва в учредяването на 

независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за 

развитието на културата на Бургас и Бургаски регион“ за координиране 

дейностите свързани с кандидатурата на Бургас за „Европейска столица на 

културата“ на общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко 

Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, 

Сунгурларе и Царево.  

2. Упълномощава Кмета на Община Малко Търново Илиян Костов 

Янчев или упълномощено от него лице, да представлява Община Малко 

Търново при учредяване на сдружението. 

3. Избира Кмета на Община Малко Търново Илиян Костов Янчев или 

упълномощено от него лице, да представлява Община Малко Търново в 

Общото събрание на сдружението.  

Дава съгласие с предложения проект на устав на сдружението 
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 152 
 

1 Да се добави нов обект „Ремонтни работи по полагане на пътна 

настилка-асфалтиране на ул.”Изгрев” и улица „Гоце Делчев” в гр.Малко 

Търново на стойност 69 397 лв. с източник на финансиране целева 

субсидия за капиталови разходи. 

2. Да се  добави нов обект”Придобиване на два броя моторни триони” 

на стойност 2 655 лв. за нуждите на ОП”БКС” с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

3. Да се промени източника на финансиране на обект „Съфинансиране 

проект „Почистване,корекция и укрепване на левия бряг на р.Младежка 

на стойност 47 097 лв. от целева субсидия за капиталови разходи със 

собствени бюджетни средства съгласно указанията дадени в писмо № 

99-00-6-3287/24.04.2012 на Главна дирекция „Програмиране  на 

регионалното развитие” на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и обособяването му като преходен обект за 2013 г. 

4. Да се намали годишната задача на обект” Основен ремонт на 

общинска пътна мрежа” с 2304 лв. поради направени икономии  от 

проведени процедури по ЗОП с източник на финансиране целева 

субсидия за капиталови разходи. 

5. Да се намали годишната задача на обект”Придобиване на сървър” за 

нуждите на отдел „Местни данъци и такси” с 351 лв. с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

6. Да се намали обект ”Придобиване на общински апартаменти” с 10 

489 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

7. Да отпадне обект ”Придобиване на автомобил за нуждите на 

общинската администрация” на стойност 16 608 лв. с източник на 

финансиране собствени бюджетни средства 

8. Да отпадне обект „Съфинансиране на изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците” на стойност 83 330 лв. с източник 

на финансиране собствени бюджетни средства,    поради факта същия 

ще се изпълнява през 2013 г. 

9. Да отпадне обект „Придобиване на специализиран автомобил” за 

нуждите на противопожарната безопасност” на стойност 20 000 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства, поради това че 

същия ще бъде заложен в бюджета за 2013 г. 

10. Да отпадне обект ”Основен ремонт на ОДЗ”Юрий Гагарин” 

гр.Малко Търново на стойност 22 300 лв. с източник на финансиране 

целева субсидия за капиталови разходи , поради кандидатстване с 

проект пред Асоциацията на българските жени в Брюксел, Белгия. 

11. Да отпадне обект „Основен ремонт на улична мрежа и 

междублокови пространства” в населените места на Община Малко 
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Търново на стойност 80 000 лв. с източник на финансиране собствени 

бюджетни средства. 

12. Да се намалят приходните параграфи 40-22 „Постъпления от 

продажба на сгради” с 30 000 лв. ; §40-40 „Приходи от продажба на 

земя” с 30 000 лв.;§24-01 „Вноски от приходи от общински 

предприятия” с 103 330 лв. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 153 
 

На основание чл. 21.  ал. 1 т. 7 от  ЗМСМА , във връзка с чл. 6, ал. 2 

от  ЗМДТ Общински съвет Малко  Търново  приема чл. 62  от  Наредбата  

за определяне и администриране  на  местните такси и цени  на  услуги  да 

се допълни с нова точка 49 „ Цена на  услугата  за  еднократно почистване 

на  гробно място – 6 лева”, считано от 01. 01. 2013 година. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 154 
 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,  член 29 ,  във 

връзка с чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново 

приема без възражения изготвения ПУП /ПРЗ/ за разширяване на 

съществуващия гробищен парк в ПИ с идентификатор 46663.501.1481 по 

кадастралната карта на гр. Малко Търново и дава съгласието си за издаване 

на заповед от кмета на общината за одобряване на промяната. 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155 

 

На основание чл. 21, an. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34а  
ал. 5 от ЗДС и чл. 8 ал. 1 от ЗОС Общински съвет Малко Търново 
дава съгласието си да бъдат прехвърлени безвъзмездно в полза на 
държавата части от общински имоти, попадащи в обхвата на Етапна 
връзка Обход гр. Малко Търново от км 2+732,37 до включването в 
път 1-9 при км 364+331.10, както следва: 
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№ 
по 
ред 

идентификато
р 

отреждане Обща 
площ / кв. 
м/ 

Площ в 
обхвата на 
пътя /кв. м/ 

1 46663.75.168 Нива 41032 3396 

2 46663.75.112 Залесена 
терит. 

4533097 242 

3 46663.74.28 Др. вид нива 3123 10 

4 46663.74.77 Др. вид нива 332 233 

5 46663.74.848 Път 415 13 

6 46663.74.850 Път 521 20 

7 46663.74.851 Път г-. 404 65 

8 46663.74.908 Път; 5869 596 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 156 

 
 На  основание чл. 21 ал. 1 о т. 8от  ЗМСМА, чл.  56  от ЗУТ и във 

връзка с  чл.  4, ал. 3 от  Наредба  № 2  за  реда  и  условията за поставяне   

на  преместваеми  съоръжения за  търговски и   други обслужващи 

дейности, рекламни , информационни и монументално – декоративни 

елементи   по чл. 56 и  чл. 57 от ЗУТ  Общинският съвет   Малко  Търново 

приема  схема за  поставяне на  автобусна спирка  между квартал  14 и 

квартал  23  по плана  на село  Бръшлян   

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 157 

 
             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 4.50 лв/дка, за срок от 

10 години, общински земеделски имот № 000476 в землището на с. 
Визица, с площ 24.891 дка. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 158 

 
             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 6.50 лв/дка, за срок от 

10 години, общински земеделски имот № 028004 в землището на с. 
Сливарово, с площ 1.042 дка. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 159 
 

             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 4.50 лв/дка, за срок от 

10 години, общински земеделски имот № 046015 в землището на с. 
Граматиково, с площ 10.000 дка. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 160 
 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 1 

от ЗОС и чл. 21, ал. 2 от ЗУО Общински съвет дава съгласието си в полза 

на Община Малко Търново да бъде учредено безвъзмездно безсрочно 

право на строеж върху имоти публична държавна собственост както 

следва:  

- Върху имот с идентификатори 46663.45.912, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Малко Търново - за изграждане на 

депо за неопасни и инертни отпадъци. 

- Върху имот с идентификатори 46663.45.958, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Малко Търново - за изграждане на 

довеждащ път до  депо за неопасни и инертни отпадъци. 

- Върху имот с идентификатори 46663.45.959, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Малко Търново - за изграждане на 

довеждащ път до  депо за неопасни и инертни отпадъци. 

- Върху имот с идентификатори 46663.45.957, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Малко Търново - за изграждане на 

довеждащ път до  депо за неопасни и инертни отпадъци. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 161 
 

 

  Общински  съвет  Малко   Търново  приема обръщение към жителите 

на община Малко Търново: 

 

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ, 
От началото   на месец  октомври  започна  изпълнението  на  

основните  мероприятия  по  програмата на   Националния  инициативен  

комитет  за  честване   100   годишнината  от  балканските  войни 1912 – 

1913 година . 

Апогея  в  честванията   на тази  знаменателна   годишнина   ще  бъде  

през идната  2013 година.  

        Като се присъединяваме  и приветстваме тази инициатива , ние  

съветници от   Общински съвет  Малко  Търново / мандат 2011 – 2015 

година/  искаме да припомним ,че  през  август 2013 година  се   навършват 

110 години от Преобръженското  въстание.  

Това са две  велики събития в  новата  история на  България .  От  

особено важно значение са  те  за нашия  роден край.  Те увенчават  

многогодишните  борби  на нашите   деди  за   свобода  и присъединяване   

към Отечеството  - майка  България. 

Отчитайки  всичко  това, ние се обръщаме към  всички   жители  и  

гости  на  общината,  земляци, патриоти  от  близо и далеч  с  молба  -  

всеки  според  възможностите си  да даде  своя  принос чрез  идеи, 

предложения, лично  участие  и   по  всякакъв  друг   начин да се  

подготвим и  отбележим достойно  тези   годишнини. 

 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:   ___________ 

  /  ТОДОР  БРАЯНОВСКИ/ 

 

 ПРОТОКОЛИСТ: ______________ 

  / МАРИЯНА  АПОСТОЛОВА/ 

 

    

  ___________________ 

  / Г. МАНДАЖИЕВА/  

 


