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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

     

 

П Р О Т О К О Л 

№ 30 

 

На 25.10.2013 година  в залата  на  общинска администрация и   

читалище Просвета се проведе редовно и тържествено   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: Поставяне  в града на мемориален знак, 

отбелязващ 100 годишнината от  Освобождението на  Малко 

Търново/вх. № 236/ 16.10.2013 година/ 

2. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  Кандидатстване на   Община Малко  

Търново по  Програма за  развитие на селските  райони 2007 – 2013 

година мярка 321 „Основни  услуги  за населението и    икономиката  

в селските  райони”  с проект „Реконструкция на градския стадион  

град Малко Търново“  / вх. № 226/ 16.10.2013 година/ 

3. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: Отдаване под аренда  на общински 

земеделски земи в  землището на село  Заберново  /вх. № 228/ 

17.10.2013 година/ 

4. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  Определяне на цената  и продажба на 

имот  - частна общинска  собственост /вх. № 229/ 17.10.2013 година/ 

5. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: Смяна предназначението и одобряване 

продажната  цена на  общински  апартамент /вх. № 230/ 17.10.2013 

година/ 

6. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: Прекратяване на съсобственост  по  плана 

на село Заберново /вх. № 231/ 17.10.2013 година/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 
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7. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: Прекратяване на съсобственост  по  плана 

на  град  Малко Търново  /вх. № 232/ 16.10.2013 година/ 

8. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно: Отдаване под наем на общински  

земеделски имот в землището на село  Граматиково и село 

Евренозово за разполагане на пчелни кошери   /вх. № 234/ 16.10.2013 

година/ 

9. Докладна записка от господин  Илиян  Янчев – кмет на община  

Малко  Търново относно:  Издаване на  разрешение за изработване  

на проект    за ПУП село  Бръшлян/вх. № 235/ 16.10.2013 година/ 

10.  Питания и   разни. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

№314 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Малко 

Търново дава съгласието си на централно място да се постави мемориален 

почетен знак, отбелязващ 100-годишния юбилей от Освобождението на 

града и признателността на малкотърновското гражданство към 

освободителното дело на българското войнство по време на войните 1912-

1913г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№315 

 

1. Общински съвет Малко Търново декларира, че заложените 

дейности по проект:„Реконструкция на градски стадион Малко Търново” 

отговарят на приоритетите на Плана за развитие на общината за периода 

2007 – 2013г.; 

2.  Дава съгласието си Община Малко Търново да кандидатства по 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 

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

проект „Реконструкция на градски стадион Малко Търново”; 

3.  Дава правомощия на Кмета на Община Малко Търново да 

подготви и представи необходимите документи пред ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№316 

 

            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 ЕТ „Странджа Еко - Йоанна Атанасова”, с. Заберново, община 

Малко Търново, ЕИК 202525714, общински земеделски имоти в землището 

на с. Заберново, както следва: 

 

№ Имот № Начин на трайно 

ползване 

Площ /дка/ 

1 020165 Нива  0.146 

2. 020166 Нива  0.044 

3. 020044 Нива  0.576 

   0.766 

 

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

създаване на лешникови и черупкови насаждения с ЕТ „Странджа Еко - 

Йоанна Атанасова”, с.Заберново, община Малко Търново, ЕИК 202525714, 

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 

№317 

 

                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 

ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Малко Търново дава съгласието си имот - частна общинска собственост, 

представляващ УПИ ХVІ-общ., кв. 18, по плана на с. Звездец, с площ 616 

кв. м, да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при 

начална цена 4928 лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№318 
  

          І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 

и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда на управление и разпореждане с 

жилищните имоти – частна общинска собственост Общински съвет Малко 

Търново включва в групата на общинските жилища предназначени за 

продажба ап. № 8 в бл. 4, вх. А, ет. 3 в гр. Малко Търново. 

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

от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – 

частна общинска собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си  да се извърши продажба на общинския апартамент на 

неговия наемател  на цена 7435 лв. 

 

         

Р Е Ш Е Н И Е 

№319 

 

                   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 да се 

извърши прекратяване на съсобствеността, чрез продажба дела на 

общината, между Община Малко Търново и Дора Димитрова Дачева, 

Динко Илиев Дачев, Злата Димова Митрева и Димо Димитров Михалев по 

отношение на УПИ VІІІ - 88, кв. 12 по плана на с. Заберново, за 60/562 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в 

АЧОС № 461/15.10.2013 г. за сумата от 600,00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№320 
  

                   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 да се 

извърши прекратяване на съсобствеността, чрез продажба дела на 

общината, между Община Малко Търново и Милена Иванова 

Воденичарова по отношение на поземлен имот с идентификатор 

46663.501.799 и сграда с идентификатор 46663.501.799.1 по кадастралния 

план на гр. Малко Търново за 1/2 идеални части от поземления имот и 

сградата, равняващи се на 188/376 кв. м от имота и 32/64 кв. м от сградата, 

при граници, подробно описани в АЧОС № 506/06.06.2003 г. за сумата от 

4016,00 лв. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№321 

 

          1.    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 20 лева/дка, за срок до 5 години, общински земеделски имот № 

066029, с площ 12.000 дка, отреден като пасище, мера в землището на с. 

Граматиково, за разполагане на пчелни кошери . 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№322 

 

1.    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 20 лева/дка, за срок до 5 години, общински земеделски имот № 

000703, с площ 25.026 дка, отреден като пасище, мера в землището на с. 

Евренозово, за разполагане на пчелни кошери. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№323 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, 

Общински съвет Малко Търново разрешава изработване на проект за 

подробен устройствен план за поземлен имот 000199, м. „Край село“, 

землище с. Бръшлян, с обхват целият имот – 0,683 дка, с цел обособяване 

на урегулиран поземлен имот /УПИ/ отреден за „Пречиствателна станция 

за отпадни води“, вид на ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/.  

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО ТЪРНОВО:  

  

__________________ 

/ ТОДОР БРАЯНОВСКИ/  


