
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
   

 

 

 

     П Р О Т О К О Л  

№  22  
 

На 26.04.2013 година се проведе двадесет   и  второто  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:  издаване на запис на заповед  

по проект:  „Реконструкция,  обновяване  и оборудване на 

отделение в  „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново”  с цел 

преструктуриране  в Медицински център” – /Вх. № 115/ 16.04.2013  

година/  

2. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  издаване на запис на заповед  

по проект:  „ Прилагане на  ефективни мерки за борба с горските  

пожари – /Вх. № 113/ 16.04.2013  година/  

3. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: приемане на  годишен план за  

развитие на социалните услуги в Община Малко Търново за 2013  

година  – /Вх. № 116/ 18.04.2013  година/  

4. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  Обявяване на проект за 

изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за 

регулация и застрояване/ за УПИ ХІV-313, УПИ ХV-6 и УПИ ХVІ-

общ, квартал 18 по плана на с. Звездец / вх. № 118/ 18. 04. 13г  

5. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: Обявяване на проект за 

изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за 

регулация/ за УПИ V-за озеленяване, квартал 68 по плана на гр. 

Малко Търново / вх. № 117/ 18. 04. 13г/ 

6. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: Обявяване на проект за 

изменение на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за 

Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 



регулация/ за УПИ ІІ-ателие за битови услуги, музеи, квартал 7 по 

плана на с. Калово/ вх. № 119/ 18. 04. 13г/ 

7. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: сключване на  предварителен 

договор за изготвяне на ПУП в  град  Малко Търново / вх. № 121/ 18. 

04. 2013 година /  

8.  Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  определяне на  цената и 

продажба  на  имот  - частна общинска собственост / вх. № 125/ 

18. 04. 2013 година / 

9. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под наем на 

общински земеделски  имоти в землището на  село  Стоилово / вх. 

№ 128/ 18. 04. 2013 година / 

10. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под наем на 

общински земеделски  имоти в землището на  село   Евренозово / вх. 

№ 127/ 18. 04. 2013 година / 

11. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под наем на 

общински земеделски  имоти в землището на  село   Визица/ вх. № 

114/ 16. 04. 2013 година / 

12. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под наем на 

общински земеделски  имоти в землището на  село   Близнак / вх. № 

129/ 19. 04. 2013 година / 

13. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: отдаване под наем на 

общински земеделски  имоти в землището на  град Малко Търново / 

вх. № 130/ 19. 04. 2013 година / 

14. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:  безвъзмездно прехвърляне н в 

собственост на имоти -  държавна собственост, с отпаднала 

необходимост за Министерството на отбраната /вх. № 132/ 19. 

04. 2013 година/ 

15. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно: безвъзмездно придобиване на 

имот – държавна собственост с отпаднала  необходимост за 

национална   служба  „Гранична полиция” / вх. № 131/ 19. 04. 

2013 година /  



16. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно:промяна на  ценоразпис за 

продажба на дърва за огрев  на  фирми и търговци от  Дирекция  

„Общински гори / вх. № 125/ 18. 04. 2013 година / 

17. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно :  Отчет  по изпълнение на  

„Програма за опазване на околната среда  на община  Малко 

Търново за 2012 година / вх. № 125/ 18. 04. 2013 година/ 

18. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно : приемане на  Годишен 

финансов отчет на  „Странджа строй”  ЕООД град Малко 

Търново   за  2012 година / вх.  № 122/ 18. 04. 2013 година/ 

19. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно : приемане на  Годишните  

финансови  отчети   на  СБДПЛ   ЕООД град Малко Търново    и  

Хипократ 96  ЕООД за  2012 година / вх.  № 120/ 18. 04. 2013 

година/. 
20. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно : Участие на Община Малко 

Търново в Програма за Трансгранично сътрудничество /ИПП/ 

между Р България и Р Турция, Приоритетна ос 2 „Повишаване 

качеството на живота”, област на интервенция 2.1 „Опазване на 

околната среда, природата, историческото и културно 

наследство”, с проект „Инвестиции в защита на природното и 

културното наследство на Общините Малко Търново и 

Бююкмандъра. 

21. Докладна записка  от  господин  Илиян  Янчев  -  Кмет на 

община   Малко  Търново относно : Участие на Община Малко 

Търново в Програма за Трансгранично сътрудничество /ИПП/ 

между Р България и Р Турция, Приоритетна ос 2 „Повишаване 

качеството на живота”, област на интервенция 2.1 „Опазване на 

околната среда, природата, историческото и културно 

наследство”, с проект „Фестивал Комедия дел Арте „Странджа”. 

22.  Питания и разни  

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№  240 

 
1. Общински съвет гр. Малко Търново упълномощава кмета на 

община Малко Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без 
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да 
било характер платима на предявяване в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по 
Оперативна програма „Регионално развитие” - Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие” в размер на 329 212,66 лв. 
/триста, двадесет и девет хиляди, двеста и дванадесет лева и шестдесет и 
шест стотинки/ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № В0161Р0001/4.1-
05/2011/012 от 25.10.2012 г. за проект: „Реконструкция, обновяване и 
оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД град Малко Търново“ с цел 
преструктуриране в Медицински център“ със срок до 25.12.2014 г. 

2. Възлага на кмета на община Малко Търново да подготви 
необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор 
за отпускане на финансова помощ № В0161Р0001/4.1-05/2011/012 от 
25.10.2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 
г., Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 
„Дребно мащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: В0161Р0001/4.1-05/2011 „Подкрепа за 
реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения 
в общини, извън градските агломерационни ареали” за проект: 
„Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ - 
ЕООД град Малко Търново“ с цел преструктуриране в Медицински 
център“ сключен между община Малко Търново и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството Управляващ орган по 
Оперативна програма „Регионално развитие” - Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното развитие.
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 241 

 
1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Илиян Янчев  да  подпише  

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

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

152 853 лв. (сто петдесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лв.) за 

обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ № 02/226/00299 от 05.04.2012 г. по мярка 226 за Проект 

„Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари” сключен 

между Община Малко Търново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Малко Търново да подготви 

необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор 

№ 02/226/00299 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№   242 

 
На основание чл. 19 ал. 2 и 3 от   Закона  за социалното подпомагане, 

чл.  36 б, ал. 4 от Правилника за  прилагане на  Закона за социалното 

подпомагане /  Изменен и допълнен  ДВ  бр. 27 от  2010година/ и чл. 21 ал. 

1 т. 12 от   Закона за   местното самоуправление   и местната 

администрация, Общински съвет Малко Търново приема  Годишен план за 

развитието на социалните услуги в Община Малко Търново за  2013 

година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№   243 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 

3 от ЗУТ, Общински съвет Малко Търново съгласува проект изменение на  

ПУП /подробен устройствен план/ - ПРЗ /план за регулация и застрояване/ 

за УПИ ХІV-313, УПИ ХV-6 и УПИ ХVІ-общ, квартал 18 по плана на с. 

Звездец и дава съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на община 

Малко Търново. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№   244 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 

от ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за изменение 

на подробен устройствен план - план за регулация  за УПИ V-за 

озеленяване, квартал 68 по плана на гр. Малко Търново и дава съгласие да 

бъде одобрен със заповед на кмета на Община Малко Търново, като 

парцела стане УПИ V-за озеленяване и църква. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№   245 

 
На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 

от ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за изменение 

на ПУП /подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/  за УПИ ІІ-

ателие за битови услуги и музей, квартал 7 по плана на с. Калово и дава 

съгласие да бъде одобрен със заповед на кмета на Община Малко Търново, 

като отреждането на парцела се смени в ІІ-за административна сграда и 

църква. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№   246 

 
              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 2, 

т. 2 и чл. 5 от Закона за устройство на територията, и чл. 57 от Наредбата 

за общинската собственост Общински съвет Малко Търново дава 

съгласието си Кмета на Общината да сключи предварителен договор със 

собственика на УПИ ХV-201, 204 и УПИ ХVІ, кв. 10 по регулационния 

план на гр. Малко Търново за 115 кв. м в идеална част от новообразувания 

УПИ ХV с обща площ 1390 кв. м,  на цена 1380 лв. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№   247 

 
 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 
УПИ І-63, кв. 10, по плана на с. Заберново. 
 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 УПИ І-63, кв. 10, по плана на с. 

Заберново, с площ 335 кв. м да бъде обявен за продажба чрез публично 

оповестен търг, при начална цена 3350 лв. 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№   248 
 

            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 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, 5 лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Стоилово  както следва: 

 

№ землище Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1 Стоилово Пасище, мера 000135 35.747 

2 Стоилово Пасище, мера 000502 38.143 

3 Стоилово Пасище, мера 000517 41.089 

4 Стоилово Нива  000586 21.686 

5 Стоилово Полска култура 010073 5.788 

6 Стоилово Полска култура 010235 2.000 

7 Стоилово Полска култура 010238 5.443 

8 Стоилово Полска култура 010278 19.298 

9 Стоилово Полска култура 010280 9.180 

10 Стоилово Полска култура 010281 16.962 

11 Стоилово Полска култура 010292 17.493 

12 Стоилово Полска култура 010293 7.872 

13 Стоилово Полска култура 010294 10.691 

14 Стоилово Полска култура 010295 4.173 
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15 Стоилово Полска култура 010389 2.169 

16 Стоилово Врем. Неизп. нива 014005 5.000 

17 Стоилово Врем. Неизп. нива 014009 5.000 

18 Стоилово Врем. Неизп. нива 014014 2.000 

19 Стоилово Врем. Неизп. нива 014020 18.000 

20 Стоилово Врем. Неизп. нива 018006 9.618 

21 Стоилово Врем. Неизп. нива 018011 17.915 

22 Стоилово Врем. Неизп. нива 019015 12.355 

23 Стоилово Полска култура 010085 1.654 

24 Стоилово Полска култура 010086 3.960 

25 Стоилово Полска култура 010089 1.202 

26 Стоилово Полска култура 010091 1.364 

27 Стоилово Полска култура 010093 0.758 

28 Стоилово Полска култура 010095 0.518 

29 Стоилово Полска култура 010098 0.843 

30 Стоилово Полска култура 010114 3.494 

31 Стоилово Полска култура 010440 5.553 

32 Стоилово Полска култура 010442 7.326 

33 Стоилово Полска култура 010443 3.756 

34 Стоилово Врем. Неизп. нива 016010 17.000 

35 Стоилово Врем. Неизп. нива 031023 11.701 

36 Стоилово Врем. Неизп. нива 033015 18.120 

37 Стоилово Врем. Неизп. нива 034014 6.999 

    391.870 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№   249 
 

 

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

7 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 5 

лева/дка за пасища и мери и 8 лева/дка за ниви, за срок от 5 години, 

общински земеделски имоти в землището на с. Евренозово както следва:  

 

№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

площ 

1. 000196 Пасище, мера 9.187 
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2 000241 Нива  3.764 

3 023013 Нива 11.073 

4 024001 Пасище, мера 27.137 

5 024021 Пасище, мера 13.067 

6 024026 Пасище, мера 8.000 

   72.228 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 № 250 
 

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

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 8 лева/дка, за 

срок от 5 години, общински земеделски имоти в землището на с. Визица, 

както следва: 

 

 

№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

площ 

1. 017014 Нива 1.951 

2 017015 Нива 20.601 

3 017017 Нива 26.454 

4 018002 Нива  12.084 

   61.090 

 

  
   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ 251 
 

            І. Общински съвет – Малко Търново отменя свои Решение № 
166/30.11.2012 г., т. 2  на Решение № 213/01.03.2013 г. и т. 2 на 
Решение № 226/29.03.2013 г.  
            ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, 

ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 1, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под аренда, без търг 

или конкурс, на „Странджа агро бизнес” ЕООД, с. Близнак, общ. Малко 
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Търново, ЕИК 202263799, общински земеделски имоти в землището на с. 

Близнак както следва: 

 

№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

площ 

1 000134 Нива  67.242 

2. 000135 Нива  139.212 

3. 000174 Нива  56.460 

4 000408 Нива  80.515 

5 018026 Нива  36.002 

6 024006 Нива  9.118 

7 024007 Нива 10.000 

8 026003 Нива 3.735 

9 026005 Нива 8.401 

   410.685 

 

 

               ІІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за аренда за 

създаване на лешникови насаждения със „Странджа агро бизнес” ЕООД за 

посочените в т. ІІ имоти за срок от 30 години, при годишна арендна цена 8 

лв/дка, с условие арендното плащане да се актуализира с изтичане на всяка 

стопанска година, след влизане в сила на договора, с натрупания за 

периода общ индекс на потребителските цени, обявен на интернет 

страницата на Националния статистически институт. 

 
   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ 252 
 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, 

ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 1, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под аренда, без търг 

или конкурс, на Тодор Стоянов Стоянов, от гр. Малко Търново, общински 

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

№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

площ 

1 46663.15.57 Изоставена орна земя 4.816 

2. 46663.15.88 Изоставена орна земя 4.949 

3. 46663.15.526 Изоставена орна земя 9.387 

   19.152 
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               ІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за аренда за 

създаване на лешникови и черупкови насаждения с Тодор Стоянов 

Стоянов, от гр. Малко Търново за посочените в т. І имоти за срок от 15 

години, при годишна арендна цена 8 лв/дка, с условие арендното плащане 

да се актуализира с изтичане на всяка стопанска година, натрупания за 

периода общ индекс на потребителските цени, обявен на интернет 

страницата на Националния статистически институт. 
 

   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ 253 
 

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

Закона за общинската собственост и чл. 54 от Закона за държавната 

собственост Общински съвет дава съгласието си Община Малко Търново 

да придобие безвъзмездно следните недвижими имоти, с отпаднала 

необходимост за Министерството на отбраната, в с. Звездец: 

- самостоятелен обект в сграда – търговски обект /стол на МО/ в бл. 

10, с площ 300.25, ведно с изба с площ 64.40 кв. м и 9.082% ид. ч 

- самостоятелен обект в сграда – кино в двуетажното тяло на бл. 15, с 

площ 545.09 кв. м и 13.358 ид. ч. 

-  самостоятелен обект – дискотека в едноетажното тяло на  бл. 15, с 

площ 280.99 кв. м и 6.970 ид. ч. 
   

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 № 254 

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

2 от Закона за общинската собственост Общински съвет дава съгласието си 

Община Малко Търново да придобие безвъзмездно поземлен имот № 

000128, в землището на с. Сливарово, с площ 24,994 дка, ведно с 

построените в имота: административна сграда на един етаж с площ 510 кв. 

м, сграда – битова, на един етаж, с площ 135 кв. м, сграда – конюшни, на 

един етаж, с площ 135 кв. м, сграда – стопанска, на един етаж, с площ 17 

кв. м, сграда – битова, на един етаж, с площ 13 кв., всички с отпаднала 

необходимост за национална служба „Гранична полиция”   
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Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 № 255 
 

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) 
35,00 30,00 

 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 
№ 256 

 

На  основание  чл. 21 ал. 1 т. 12 от  ЗМСМА  и чл. 79, ал. 5 от  Закона 

за  опазване на  околната среда Общински съвет Малко Търново приема  

годишния отчет за  изпълнението на  „Програма за опазване на околната 

среда  на  община Малко Търново  за  2012 година. 
 

   
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

№ 257 

 
 Общински съвет  Малко Търново приема  Годишния отчет на 

„Странджа строй” ЕООД град  Малко Търново  за 2012 година. 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

№ 258 

 
  Общински съвет Малко Търново приема  финансовите отчети за  

2012  на  следните общински фирми и търговски дружества година със сто  

процента  участие на  Община Малко Търново: 

1. СБДПЛ – ЕООД  град  Малко Търново; 

2.  Хипократ 96 ЕООД  град Малко Търново 
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Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

№ 259 
 

Общински съвет Малко Търново:   

1. Одобрява подготовката и кандидатстването на Община Малко 

Търново като патньор по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА 

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ, Бюджетна линия №: 

2007CB16IPO008-2013-3 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на 

качеството на живот”, Област на интервенция 2.1 „Опазване на 

околната среда, природата, историческото и културното наследство” 

в партньорство с Община Бююкмандъра с проект: „Инвестиции в 

защита на природното и културното наследство на Общините Малко 

Търново и Бююкмандъра“. Проектът предвижда реконструкция и 

благоустрояване на градски парк – етап 2.  

2. Одобрява текст на споразумение за партньорство между Община 

Бююкмандъра и Община Малко Търново и дава съгласие кмета на 

Община Малко Търново да подпише всички необходими документи 

по проекта, съгласно изискванията на програмата;   

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на 

проекта, да осигури временно средствата от собствени/трети 

източници до възстановяването на разходите им от програмата;  

4. Дава съгласие, Кмета на общината да подпише нотариално заверена 

декларация като представител на Общината, собственик на терена, 

че той е: 

 свободен от всякакви тежести; 

 не е предмет на висящ съдебен спор; 

 не е обект на иск съгласно национално законодателство. 

5. Декларира, че реконструирания и благоустроен градски парк се 

предоставя за безвъзмездно право ползване за период от поне 5 

години, както и че предназначението му няма да бъде променяно 

поне за 5 години след края на проекта. 

6. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, 

заложени в общинския план за развитие на Община Малко Търново.  
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Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

№ 260 
Общински съвет Малко Търново:   

1. Одобрява подготовката и кандидатстването на Община Малко Търново 

като водещ патньор по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА 

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ, Бюджетна линия №: 

2007CB16IPO008-2013-3 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на качеството 

на живот”, Област на интервенция 2.1 „Опазване на околната среда, 

природата, историческото и културното наследство” в партньорство с 

Община Пинар Хисар с проект: „Фестивал Комедия дел Арте „Странджа”.  

2. Одобрява текст на споразумение за партньорство между Община Пинар 

Хисар и Община Малко Търново и дава съгласие кмета на Община Малко 

Търново г-н Илиян Янчев да подпише всички необходими документи по 

проекта, съгласно изискванията на програмата;   

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите им от програмата;  

4. Дава съгласие, Кмета на общината г-н Илиян Янчев да подпише 

нотариално заверена декларация като представител на Общината, 

собственик на терена, че той е: 

 свободен от всякакви тежести; 

 не е предмет на висящ съдебен спор; 

 не е обект на иск съгласно национално законодателство. 

5. Декларира, че създадената база и оборудване по настоящият проект ще 

бъдат експлоатирани и стопанисвани по предназначението за което са 

създадени за период от поне 5 години след края на проекта. 

6. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, 

заложени в общинския план за развитие на Община Малко Търново.  

Поради изчерпване на дневния ред председателят на общински съвет 

Малко Търново закри заседанието. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО ТЪРНОВО:   

__________________ 

         / ТОДОР БРЯНОВСКИ/  



 15 

 

 


