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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 32 

 

На 29.11.2013 година  в залата  на    читалище   „Просвета” се 

проведе      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:  Приемане План - сметка на приходите и 

разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и 

сметоизвозването за Община Малко Търново и определяне размера 

на такса битови отпадъци в Община Малко Търново през 2014 г.  / 

вх. № 253/ 21. 11.2013година 

2. Докладна записка от  Господин   Илиян  Янчев -  кмет на  общината 

относно:  извършване  на  вътрешно   компенсирани  промени  на  

капиталовата програма  на  община  Малко Търново за 2013 година  / 

вх. № 251/ 21. 11.2013година/. 

3. Докладна записка от Господин Илиян Янчев - кмет на общината 

относно:.Изменение и допълнение на "Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Малко Търново/ вх. № 256/ 21. 

11.2013година 

4. Докладна записка от Господин Илиян  Янчев -  кмет на  общината 

относно: Предоставяне на ДМА за нуждите на общинско горско 

предприятие "Общински гори" - Община Малко Търново/ вх. № 255/ 

21. 11.2013година 

5. Докладна записка от  Господин  Илиян  Янчев -  кмет на  общината 

относно:  Увеличаване на бройките в щатното разписание на 

Исторически музей "Проф. Александър Фол" Малко Търново 

         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  община   

Малко Търново  относно:  Договор за  безвъзмездно ползване   в 

сградата на  СБДПЛ – ЕООД град  Малко Търново / вх. № 241/ 21. 

11.2013година/ 

7. Докладна записка от Господин   Илиян  Янчев -  кмет на  община   

Малко Търново  относно:   поставяне на автобусна спирка  в град 

Малко Търново  / вх. № 242/ 21. 11.2013година/ 

8. Докладна записка от Господин   Илиян  Янчев -  кмет на  община   

Малко Търново  относно: издаване на  разрешение за изработване на 

проект за  подробен устройствен план  м. „Докузак” /вх. № 243/ 21. 

11.2013година/ 

9. 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. № 246/ 

21. 11.2013година/ 

10. 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. № 248/ 

21. 11.2013година/ 

11. Докладна записка от    Господин   Илиян  Янчев -  кмет на  община   

Малко Търново  относно:    отдаване под наем на  общински 

земеделски имоти  за  разполагане на  пчелни  кошери в землището 

на  село  Звездец , община  Малко Търново /вх. № 247/ 21. 

11.2013година/ 

12. Докладна записка от Господин   Илиян  Янчев -  кмет на  община   

Малко Търново  относно: отдаване под наем на  общински 

земеделски имоти в землището на село Сливарово,община Малко 

Търново    /вх.№245/21. 11.2013година/ 

13. Докладна записка от Господин   Илиян  Янчев -  кмет на  община   

Малко Търново  относно: отдаване под наем на  общински 

земеделски имоти в землището на село Бръшлян, община Малко 

Търново /вх. № 244/ 21. 11.2013година/ 

14. Докладна записка от Господин Илиян  Янчев -  кмет на  община   

Малко Търново  относно: отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на село Стоилово, община Малко 

Търново /вх. № 249/ 21. 11.2013година/ 

15. Докладна записка от  Господин  Илиян  Янчев -  кмет на  община   

Малко Търново  относно: отдаване под наем на  общински 

земеделски имоти в землището на село Близнак, община Малко 

Търново /вх. № 250/ 21. 11.2013година/ 

16.  Питания и   разни. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№325 
 

 

 1. Приема  Размера на такса „Битови отпадъци”  за 2014 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 ‰ 

       2014 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 

 

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  4.0 
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битовите отпадъци 

 -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 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    - 
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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 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 
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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 

   

 

 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 2014  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 2014 г. 
  

 Приходи/лв. Разходи/лв 

І. За гр. Малко Търново    

1.Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 35 199  

-имоти на фирми    40 247  

-задължения от минали години  75 608  

Всичко Приходи  151 054  

2.Разходи,предвидени в план-сметката:   

2.1.Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

     57 576 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци        6 000 

2.3. Почистване на територии за обществено ползване           61 228 

 

2.4.Отчисления по чл.60 от ЗУО 

 3 200 

2.5.Отчисления по чл. 64 от ЗУО  15 050 

2.6. Закупуване на нови съдове за БО   8 000 
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2.7. Съфинансиране на инвестиционен проект на регионално 

ДТБО М.Търново 

  

( 324 140 ) 

Всичко Разходи  151 054 

Всичко I : 151 054 151 054 

   

II.За селата: 

Граматиково,Звездец,Бръшлян,Младежко,Стоилово, 

Евренозово,Заберново,Близнак,Бяла вода,Калово,Визица 

  

1. Приходи от такса БО    

-имоти на граждани 24 199  

-имоти на фирми    29 850  

-задължения от минали години  40 672  

Всичко приходи   

94 721 

 

2.Разходи, предвидени в план- сметката :   

2.1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до 

депото  

  

62 391 

2.2. Обезвреждане на битовите отпадъци       5 000 

2.3 Почистване на територии за обществено ползване       10 300 

2.4.отчисления по чл. 60 от ЗУО  2 000 

2.5.отчисления по чл. 64 от ЗУО  10 030 

2.6 закупуване на нови съдове за БО  5 000 

Всичко разходи  94 721 

Всичко II : 94 721 94 721 

ІІІ Мостово финансиране /заем/ за съфинансиране на 

строителството на Регионално ДТБО Малко Търново 

( 324 140 ) ( 324 140 ) 

Общо за Община Малко Търново ( І + ІІ ) 245 775 245 775 

Общо за Община М.Търново ( І + ІІ + ІІІ ) 569 915 569 915 

   

 
 

 

РЕШЕНИЕ  

№326 

 

1. Включва в разчета за капиталови разходи за 2013 година 

нови обекти както следва: 

1.1. Изграждане на канализация за улиците „Марица”, „Родопи”, частот 

”8-ми март,част „Райна княгиня” и Дико Джелебов” на стойност 129 737 

лв. с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

1.2. Ремонт на паметника на загиналите герои в местността Петрова нива, 

община Малко Търново” съгласно разпоредбите на ПМС 165/12.08.2013 г. 

на стойност 17 000 лв. с източник на финансиране трансфер от Областна 

администрация гр.Бургас. 

1.3. Допълва обектите като преходни за 2014 г. в списъка на 

преходните обекти за 2014 г. 
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2. Да отпаднат от разчета за капиталови разходи за 2013 година 

следните обекти,както следва: 

2.1. Благоустрояване на общински терени в гр. М.Търново на стойност 23 

920 лв. с източник на финансиране целева субсидия за капиталови 

разходи. 

2.2. Ремонт на паметник "Преображенско въстание" в м. Петрова нива на 

стойност 17030 лв. поради смяна източника на финансиране. 

2.3 Основен ремонт на ул. Дунав и ул.Марица /от пресечката на 

ул.Т.Бояджиев до пресечката на ул. "Дунав" на стойност 53 787 лв. с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи , поради 

предстоящо финансиране от Оперативните програми на Европейския 

съюз. 
2.4. Доставка на употребяван колесен комбиниран багер-1 бр. за 

нуждите на Общинско предприятие „БКС” на стойност 35 000 лв. с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

3. Да се добави нов обект”Изработка на билборд” в с.Заберново на 

стойност 1860 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни 

средства. 

4. Да се добави нов обект „Изработка на навеси за градски стадион” в 

гр.Малко Търново на стойност 2300 лв. с източник на финансиране 

собствени бюджетни средства. 

2.4 Да се намали годишната задача на обект”Придобиване на лек 

автомобил” с 4160 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни 

средства 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№327 

 

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

Общински съвет - Малко Търново:  

  

Предоставя за стопанисване и управление на ОП „Общински гори” 

следните ДМА, подробно описани в Приложенията – неразделна част от 

настоящата докладна както следва: 

Приложение № 1 – Оборудване и обзавеждане 

Приложение № 2 – Компютърна техника 

Приложение № 3 – МПС 

Приложение № 4 – Машини и съоръжения 

 

 

Възлага на Кмета да предприеме всички правни и фактически действия във 

връзка с взетото решение.  
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Р Е Ш Е Н И Е  

№328 

 

Одобрява изменение в структурата на Общинската администрация в 

частта ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ“ МАЛКО 

ТЪРНОВО, съгласно Приложение №1 към настоящата докладна записка, 

считано от влизане в сила на настоящето решение, както следва: 

1.1. Увеличава общата численост на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
„ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ“ МАЛКО ТЪРНОВО от 11 на 15 щатни 
бройки . 

1.2. Одобрява структурата на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ПРОФ. 
АЛЕКСАНДЪР ФОЛ“ МАЛКО ТЪРНОВО по длъжности, съгласно 
Приложение №1 към настоящата докладна записка, а именно: 

Директор - 1  

Уредник - археолог - 1 

Уредник - етнограф - 1 

Уредник - историк - 1 

Екскурзовод - 2  

Връзки с обществеността  

1  

Счетоводител -1 

Майстор-килимар - 3 

    Пазач невъоръжена охрана Петрова нива - 3  

    Работник – ЧИСТАЧ     - 1  

 

 

 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

№329  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба за 

условията и реда, по който Община Малко Търново упражнява правото си 

на собственост върху общинската част от капитала в търговските 

дружества с нейно участие, Общински съвет Малко Търново дава 

съгласието си за сключване на Договор за безвъзмездно ползване на 4 броя 

помещения в сградата на специализираната болница за долекуване и 

продължително лечение, между ЦСМП Бургас и СБДПЛ- ЕООД - гр. 

Малко Търново за срок от 3 /три/ години, считано от 02.01.2014 г.  
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Р Е Ш Е Н И Е  

№330  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 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 Общински съвет Малко Търново приема схема за 

поставяне на автобусна спирка в района на съществуващия паркинг между 

квартали 27 и 28 по плана на гр. Малко Търново. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№331 

 

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

Общински  съвет Малко Търново   разрешава изработването на проект  за  

подробен устройствен план  на поземлен имот 46663.27.17 м. „Докузак” , 

землище град  Малко Търново   с обхват целия имот – 2081 кв. м.  с цел 

удобряване на  урегулиран поземлен имот  /УПИ/  отреден за 

„Етнографски  център”,  вид на  ПУП -  план за  регулация и застрояване 

/ПРЗ/ 

  

 

РЕШЕНИЕ 

№332 

 

            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 бъде отдаден под наем, чрез публично 

оповестен търг общински земеделски имот в землището на гр. Малко 

Търново с идентификатор 46663.10.86 с площ 1.773 дка, с начин на трайно 

ползване друг вид нива, при начална годишна наемна цена - 8,00 лв./дка, за 

срок до 10 години. 
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РЕШЕНИЕ 

№333 

 

     І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45и от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските имоти Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си 

да бъде променен начина на трайно ползване на имот с идентификатор 

46663.84.943 и имот с идентификатор 46663.84.945 в землището на гр. 

Малко Търново, от пасище, мера на нива.  

     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 Милена Петрова Стоянова, от гр. Малко Търново, общински 

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

№ Имот № Начин на трайно 
ползване 

площ 

1 46663.84.943 Пасище 83.761 

2. 46663.84.945 Пасище 120.374 

3. 46663.10.527 Изоставена орна земя 7.873 

   212.008 
 

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

създаване на орехови и черупкови насаждения с Милена Петрова 

Стоянова, 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. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№334 

 

             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 за разполагане на 

пчелни кошери, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 20 лева/дка, за срок до 10 години, общински земеделски 

имоти № 000531, с площ 1.212 дка, с начин на трайно ползване – залесена 

територия и имот № 001817, с площ 3.001 дка, с начин на трайно ползване 

– изоставена нива в землището на с. Звездец.  
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РЕШЕНИЕ 

№335 

            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. Сливарово както следва: 

 

№ Начин на трайно 

ползване 

Имот № площ 

1.   Пасище, мера 000139 0.526 

 2 Пасище, мера 000255 13.569 

3  Пасище, мера 000257 12.161 

4  Временно неизползвана нива 012008 20.530 

5 Временно неизползвана нива 014041 19.958 

6 Временно неизползвана нива 014042 8.000 

7 Временно неизползвана нива 019005 12.199 

8 Временно неизползвана нива 019029 4.000 

9 Временно неизползвана нива 021040 12.920 

10 Временно неизползвана нива 021049 1.055 

11 Временно неизползвана нива 023047 3.973 

12 Временно неизползвана нива 023052 1.429 

13 Полска култура 027017 27.147 

14 Полска култура 027023 1.734 

15 Полска култура 027024 1.336 

16 Полска култура 027026 3.480 

17 Полска култура 027027 0.445 

18 Полска култура 027030 0.774 

19 Полска култура 028013 2.167 

20 Полска култура 028022 1.020 

21 Полска култура 028053 2.955 

22 Полска култура 028060 0.990 

23 Полска култура 029052 6.315 

24 Полска култура 029071 4.000 

25 Полска култура 029072 1.524 

26 Полска култура 029078 3.678 

   167.885 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО  ТЪРНОВО:  ____________ 

/ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 
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