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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

   

   

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 

 
На 21.12.2012 година в залата на  читалище „Просвета”  град   Малко  

Търново  се проведе   редовно заседание на Общински съвет Малко 

Търново. 

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

именно: Веселина Стоянова Градева,  Екатерина Гачева Бораджиева, 

Стоян Георгиев Караджов, Тодор Димитров Браяновски, Янаки Георгиев 

Градев, Иван Желязков Иванов, Стефан Тодоров Златаров, Здравко  

Василев   Василев и  Красимир Григоров  Дяков. От заседанието отсъства  

общинската съветничка   Донка Янкова Русинова. Общинският съветник   

Владимир  Павлинов  Павлов   участва в заседанието след  6 точка от  

дневния  ред.  

  

Д  Н Е В Е Н  Р Е Д : 

 

1.  Докладна  записка  от инж.  Тонка  Стоева – зам. кмет на 

общината, относно:   приемане на  план сметка на  приходите и   

разходите  за  поддържане на  чистотата, сметосъбирането и 

сметоизвозването   за община   Малко  Търново и определяне на    

размера  на    такса  битови  отпадъци  в   Община  Малко  Търново    

/ вх. №  293/ от 13. 12. 2012 година/  

2. Докладна  записка  от инж.  Тонка  Стоева – зам. кмет на общината, 

относно:  промяна на   ценоразпис    за  продажба  на  дърва за  огрев  

на  фирми и  търговци  от  Дирекция  „Общински гори” / вх.  № 294/ 

13. 12. 2012 година/ 

3. Докладна  записка  от инж.  Тонка  Стоева – зам. кмет на общината, 

относно:   цени за  осъществяване на   услуга „Изваждане на  сеч  в   

горски  насаждения-  дирекция  „  Общински гори”/ вх. № 496/ 

13.12.2012/ 

4.  Докладна  записка  от инж.  Тонка  Стоева – зам. кмет на общината, 

относно   Прекратяване на съсобственост  в  УПИ VІІ – 79, кв. 16 по  

плана на село   Визица / вх.  № 292/ 12. 12. 2012 година/ 

5.  Докладна записка от  инж. Тонка  Стоева – заместник  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  село  Граматиково. / 

вх.  № 290/ 12. 12. 2012 година/ 

6.  Докладна записка  от  инж. Тонка Стоева  - зам. кмет на общината, 

относно:  определяне   на  цените  и  продажба на имоти – частна 

общинска собствено / вх.  № 291/ 12. 12. 2012/ 

7.  Докладна  записка от инж.  Тонка Стоева – зам. кмет на общината,   

относно: приемане на декларация за   достъп   до  спорт на  хората  с  

интелектуални  затруднения / вх. № 288/ 12. 12. 2012 година. 

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

относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко Търново в 

полза на ДФ “Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща 

авансово плащане по Договор № 02/321/00761 от 20.12.2010 г., 

сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Малко 

Търново, по мярка 321 “Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони,  проект: 

“Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на 

канализационна мрежа и доставка на оборудване за пречистване на 

битови отпадъчни води в с. Заберново”, необходима във връзка с 

подадено искане за удължаване срока на договора.  

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

относно: Издаване на Запис на заповед от община Малко Търново в 

полза на ДФ “Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща 

разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор № 

02/321/00761 от 20.12.2010 г., сключен между Държавен фонд 

“Земеделие” и Община Малко Търново, по мярка 321 “Основни 

услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони,  проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа, 

изграждане на канализационна мрежа и доставка на оборудване за 

пречистване на битови отпадъчни води в с. Заберново”.  

10. Питания и  разни  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  171 
 

 1. Приема  Размера на такса „Битови отпадъци”  за 2013 г. – 

Приложение 1 от „ Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Малко 

Търново” 

Приложение 1 

 

№по 

ред 

                                   

                           Р  А З  Д  Е  Л  

     

Промил 

‰ 

       2013 

год. 

1. За жилищни и нежилищни имоти на граждани  

в строителните граници на населеното място, 

както и за жилищни имоти на юридически 

лица 

 

1.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО    4.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   2.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

   0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   5.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

  3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

1.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 7.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

 3.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

 2.5 

2. За нежилищни имоти на юридически лица в  

строителните граници на населеното място 
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2.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО  8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ  8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

2.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

 4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.5 

3. За нежилищните имоти на граждани извън  

Строителните граници на населеното място 

 

3.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ    3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

3.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

   3.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване    - 
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на битовите отпадъци 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  1.0 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

4 За нежилищните имоти на юридически лица  

извън строителните граници на населеното 

място 

 

4.1 ГР. МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.2 С. ГРАМАТИКОВО, С. ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  0.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  1.5 

4.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 0,5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  1,5 

5 За незастроени имоти в строителните  граници 

на населените места от община М.Търново за 

физически и юридически лица 

 

5.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

  2.0 

5.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ   2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване    - 
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на битовите отпадъци 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

  - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

  2.0 

5.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

  2.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

   - 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

 - 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.0 

6 За нежилищни имоти на граждани,използвани 

с търговска цел в  населените места от община 

М.Търново 

 

6.1 ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.5 

6.2 С.ГРАМАТИКОВО,С.ЗВЕЗДЕЦ 8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

Отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

Териториите за обществено ползване  

2.5 

6.3 С.БРЪШЛЯН,С.МЛАДЕЖКО,С.СТОИЛОВО, 

С.ЕВРЕНОЗОВО,С.ЗАБЕРНОВО,С.БЛИЗНАК, 

С.БЯЛА ВОДА,С.КАЛОВО,С.ВИЗИЦА 

8.0 

 -За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване 

на битовите отпадъци 

4.0 

 -За услугата по обезвреждане на битовите  

отпадъци в депа или други съоръжения 

1.5 

 -За услугата по поддържане чистотата на  

териториите за обществено ползване  

2.5 
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 2. Приема  ПЛАН-СМЕТКА за приходите от такса битови отпадъци 

и необходимите разходи за дейностите по събиране, транспортиране, 

обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на места за обществено 

ползване за 2013  год. -   

Приложение 2 

 

                                                   П  Л  А  Н  -  С  М  Е  Т  К  А  

 

за приходите от такса битови отпадъци и разходите за дейностите по   

събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за 

почистване 

на обществени територии за 2013 г. 

  

 

 Приходи/

лв. 

Разходи/л

в. 

І. За гр. Малко Търново    

1.Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 51 916  

-имоти на фирми    83 691  

-недобор 159 658  

   

Всичко Приходи  295 265  

2.Разходи,предвидени в план-сметката:   

2.1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането 

им до депото  

     59 200 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци        5 800 

2.3. Почистване на територии за обществено ползване  49 776 

 

2.4.Отчисления по чл. 71 е от ЗУО 

 21 598 

2.5.Отчисления по чл. 71 а от ЗУО  21 800 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО   30 000 

2.7. Съфинансиране на инвестиционен проект на 

регионално ДТБО М.Търново 

  

   155 000 

Всичко Разходи  333 174 

Всичко I : 295 265     

   

II.За селата: 

Граматиково,Звездец,Бръшлян,Младежко,Стоило

во, 

Евренозово,Заберново,Близнак,Бяла 

вода,Калово,Визица 
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1. Приходи от такса БО  140 525   

1.1.От такса за битови отпадъци за имоти на граждани 

и фирми плюс недобор  

 

 

 

   

Всичко приходи   

 140 525 

 

2.Разходи,предвидени в план- сметката :   

2.1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането 

им до депото  

  

68 420 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       4 400 

2.3 Почистване на територии за обществено ползване       10 300 

2.4.отчисления по чл. 71 е от ЗУО  5 600 

2.5.отчисления по чл. 71 а от ЗУО  8 896 

2.6 закупуване на нови съдове за БО  5 000 

Всичко разходи  102 616 

Всичко II : 140 525  

   

Общо за Община М.Търново 435 790 435 790 

   

 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  172 

 
 

Общински съвет Малко Търново приема следната цена, по която 

Дирекция „Общински гори” към Община Малко Търново ще продава 

дърва за огрев на фирми и търговци от временен склад: 

 

Сортимент Стара цена за пр. куб. 

м (без ДДС) 

Нова цена за пр. куб. 

м (без ДДС) 

Дърва за огрев  

(дб, цр, бк, гбр) 
31,63 35,00 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  173 

 

Общински съвет Малко Търново приема следната цена за добив до 

временен склад на дърва за огрев: 

 

Сеч, извоз, сортиране 

и рампиране до 

временен склад на 

сортименти 

Стара цена за пл. куб. 

м без ДДС 

Нова цена за пл. куб. 

м без ДДС 

Дърва за огрев  

(дб, цр, бк, гбр) 
19,50 21,50 

 

 

  

 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е  

№  174 

 

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 за 

прекратяване на съсобствеността по отношение на УПИ VІІІ - 79, кв. 16 по 

плана на с. Визица, община Малко Търново, чрез продажба на общинските 

15/610 идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани 

в АЧОС № 434/12.12.2012 г. за сумата от 135,00 лв. на Иван Вълчев Диков, 

Гради Вълчев Диков, Станка Николова Георгиева и Дукена Николова 

Мигарова 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  175 

 

             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 № 062118 в землището на с. 
Граматиково, с площ 9.433 дка. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№  176 

 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 бъдат включени в годишната програма за управление 

и разпореждане с имотите - общинската собственост УПИ ІV-55 с площ 

784 кв. м и УПИ V-55 с площ 753 кв. м, кв. 9 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 бъдат обявени за продажба чрез 

публично оповестен търг, УПИ ІV-55 с площ 784 кв. м при начална цена 

7 824 лева и УПИ V-55 с площ 753 кв. м, при начална цена 7 515 лева, и 

двата в кв. 9 по плана на с. Евренозово  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  177 

 

 На  основание  чл. 17, ал. 1 т. 10  и  във връзка с чл. 21, ал. 1, ш 24 ш 

чл. 21, ал. 2 от   ЗМСМА, общински съвет  Малко Търново  приема   

Декларация за  достъпа до спорт в  община  Малко Търново. 

 

  

 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е  

№  178 

 

Общински съвет Малко Търново: 

1. Отменя свое Решение № 456 от Протокол № 35 от проведено 

заседание на 30.12.2010 год., за встъпване в дълг на Община Малко 

Търново по Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00761 от 

20.12.2010 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2007-2013 г. за Проект: “ Реконструкция на водопроводна мрежа, 

изграждане на канализационна мрежа и доставка на оборудване за 

пречистване на битови отпадъчни води в с. Заберново”, сключен между 

Община Малко Търново и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Упълномощава Кмета на Община 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 979 290,40 

лв. / деветстотин седемдесет и девет хиляди двеста и деветдесет лева и 

четиридест стотинки/ за обезпечаване на 110%  от авансово плащане по 
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Договор за отпускане на финансова помощ № 02/321/00761 от 20.12.2010 г. 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за 

Проект: “Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на 

канализационна мрежа и доставка на оборудване за пречистване на битови 

отпадъчни води в с. Заберново”, сключен между Община Малко Търново и 

ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 3.  Възлага на Кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор 

за отпускане на финансова помощ № 02/321/00761 от 20.12.2010 г. 

сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Малко Търново, по 

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-

2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони,  проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа, 

изграждане на канализационна мрежа и доставка на оборудване за 

пречистване на битови отпадъчни води в с. Заберново”.  

 

   

 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е  

№  179 

 

Общински съвет Малко Търново: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община 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 195 858,08 лв. /сто деветдесет и пет хиляди осемстотин 

петдесет и осем лв. и 0,08 ст./ за обезпечаване на 110%  разходи за 

ДДС към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова 

помощ № 02/321/00761 от 20.12.2010 г. от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 г. за Проект: “ Реконструкция 

на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и 

доставка на оборудване за пречистване на битови отпадъчни води в 

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

“Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 2. Възлага на Кмета на община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за подаване на искане за финансиране на разходи 

за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор за отпускане на 

финансова помощ № 02/321/00761 от 20.12.2010 г. сключен между 

Държавен фонд “Земеделие” и Община Малко Търново, по мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., 
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подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони,  проект: “ Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на 

канализационна мрежа и доставка на оборудване за пречистване на битови 

отпадъчни води в с. Заберново. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:   ___________ 

  /  ТОДОР  БРАЯНОВСКИ/ 

 

 ПРОТОКОЛИСТ: ______________ 

  / МАРИЯНА  АПОСТОЛОВА/ 

 

    

  ___________________ 

  / Г. МАНДАЖИЕВА/  

 


