
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

          

    

П Р О  Т О  К О Л 

№ 5 
 

На  27. 01. 2012 година се проведе петото 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 общината, 

относно: одобряване структурата и общата численост на Общинска 

администрация  Малко Търново  / вх. 24/ 19.01. 2012/ 

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

относно:  приемане на Наредба за условията и реда  за  извършване на 

амбулантна   търговия  на територията на Община Малко Търново 

/вх.№ 19/ 18.01.2012/ 

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

относно: приемане на Наредба за условията и реда за  провеждане на  

търговете и  конкурсите  / вх.  № 72/ 14. 12. 2011/ 

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

относно:  приемане на нова   наредба  за  Общинска собственост  / вх.  

№ 71. / 14. 12.2011 

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

относно:  програма за развитие на туризма в Община Малко Търново - 

2012 година – 2015  година / вх. № 21 от 18.01.2012 година / 

6. Докладна записка от Илиян Янчев,  кмет на  общината, относно: 
промени  в  Правилника  за  организация  и дейността на  

Консултативния съвет по  туризъм  Община  Малко  Търново /вх. №4/ 

06.01. 2012 година/  

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

относно: приемане на  Културната програма на   община  Малко 

Търново за 2012 година  / вх. № 11/ 12.01.2012 година/ 

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

относно: предоставяне на поземлен имот с идентификатор 

46663.501.833 по кадастралния  план  на  Община  Малко Търново на  

Исторически музей Малко Търново, безвъзмездно за управление / вх. № 

18/ 12.01.2012 година/ 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

относно: кандидатстване като партньор на община Бургас по 

оперативна програма  „Регионално  развитие  2007 – 2013 година” / вх. 

№ 20/ 18.01. 2012 година/ 

10. Докладна записка от господин Илиян Янчев, кмет на общината,  

относно: промяна на параметрите за застрояване при проектиране на 

обект „Къща за  гости” в УПИ VІ, квартал 7 по   плана  на село  

Младежко / вх. № 20/ 18. 01. 2012 година/ 

11. Докладна записка от господин Тодор Браяновски, председател на   

Общински съвет, относно:  избор  на  временна  комисия / вх. № 7/ 06. 

01. 2012 година/ 

12. Докладна записка от Димитър Стоянов – зам. Кмет на Община 

Малко Търново, относно: цени за осъществяване услуга „Извеждане на 

сеч в горски насаждения”- Дирекция „Общински гори” /вх. 30/ 

25.01.2012г./ 

13. Докладна е от инж. Тонка Стоева – зам. Кмет на Община Малко 

Търново, относно: безвъзмездно предоставяне за управление на имот – 

публична общинска собственост вх.№29/24.01.2012г/ 

14. Докладна записка от г-н Илиян Янчев – кмет на Община Малко 

Търново, относно: кандидатстване на Община Малко Търново по 

Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013г.” с проект 

„Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни 

мрежи и съоръжения, съпътстващ водопровод и ПСОВ – Малко 

Търново” вх.№32/27.01.2012г/ 

15. Питания и  разни  
 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№39 

 

1. Общински съвет Малко Търново одобрява и приема структурата и 

общата численост на общинска администрация Малко Търново, 

съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящата докладна 

записка 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№40 

 

         На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Малко 

Търново приема следната  

НАРЕДБА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА 

ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за извършване на 

амбулантна търговия на територията на Община Малко Търново. 

             (2) По смисъла на тази наредба амбулантната търговия е 

търговията на дребно на публични места /улици, площади, панаири, пазири 

и др./ и извършвана от превозни средства, открити сергии, колички, 

стойки, стативи, палатки, маси пред заведения и други, нетрайно свързани 

с терена елементи, без захранване с ток и вода.  

Чл. 2 (1) Амбулантната търговия на територията на Община Малко 

Търново се извършва само на места, определени по схема, одобрена от 

Главния архитект на Общината, след издаване на разрешение.  

(2) Кметът на Общината може, по своя преценка, да определи 

допълнителни места за амбулантна търговия, по повод национални, 

общоградски празници или други обществено значими поводи. 

(3) Освен в случаите на ал. 2, се забранява и не се издават разрешителни 

за извършване на амбулантна търговия по улиците и тротоарите на 

града, както и пред обществени сгради, музеи, паметници на културата, в 

тревни площи, 

както и пред уличната регулация на урегулирани поземлени имоти - частна 

собственост, освен с разрешение на собствениците, изразено писмено. 

 

ГЛАВА ВТОРА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ. ПРЕМАХВАНЕ НА 

ОБЕКТИТЕ ЗА  АМБУЛАНТНА  ТЪРГОВИЯ 

 

Раздел I 

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ 

НА АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ 

 

Чл. 3. (1) Разрешение за извършване на амбулантна търговия на 

територията на Община Малко Търново се издава въз основа на заявление 

от заинтересованото лице.  

            (2) Към заявлението задължително се прилагат следните документи: 



1. Декларация и заявление по образец 

2. Нотариално заверено копие от документ за самоличност за физическо 

лице или копие от актуално удостоверение за вписване в търговския 

регистър към Агенция по вписванията, с дата на издаване, предхождаща с 

не повече от тридесет дни датата на подаване на заявлението. 

2. Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи данъчна 

регистрация и БУЛСТАТ 

3. Нотариално заверени копия на санитарни разрешения – при продажба на 

стоки, за които се изисква такива. 

4. Документ за платена административна такса за разглеждане на 

заявлението, съгласно действащата Тарифа на община Малко Търново за 

местните такси по Закона за местните данъци и такси. 

5. Други документи, на които лицето се позовава. 

Чл. 4.  (1) Разрешението за извършване на амбулантна търговия се издава 

от Кмета на Общината или упълномощено от него лице 

              (2) Разрешението се издава за срок от 1 година. 

              (3) В разрешението задължително се посочват следните данни: 

1. данните от личната карта на лицето или наименование, седалище и адрес 

на управление и лицето което представлява търговеца 

2. мястото на извършване на амбулантната търговия 

3. срока на разрешението 

4. вид на стоките, с които ще се търгува 

5. начин на извършване на амбулантната търговия – на сергия, от превозно 

средство и др. 

6. задълженията на търговеца при извършване на търговията. 

            (4) Разрешението, респективно отказът за издаване, се издават в 

едномесечен срок, считано от датата на подаване на заявлението. 

            (5) Когато за едно място са подадени две или повече заявления, при 

равни други условия, с предимство се ползва лицето, заявило по-рано 

искането си. 

 (6) Не се издават разрешения на лица, неизправни по 

правоотношение с Община Малко Търново, системно /повече от 2 пъти/ не 

изпълняват актовете на Общинския съвет и Кмета на общината, както и 

лицата на които им е било отнето разрешението по реда на чл. 7 или 

спрямо които са приложени мерките по чл. 13 от тази наредба. 

Чл. 5. За издадените разрешения се води нарочен регистър „Амбулантна 

търговия”, от длъжностно лице, определено със Заповед на Кмета на 

Община Малко Търново. 

Чл. 6 Разрешенията по тази Наредба се връчват след представяне на 

документ за заплатена в пълен размер такса за целия срок на Разрешението 

съгласно действащата Тарифа на община Малко Търново за местните 

такси по Закона за местните данъци и такси. 

 



 

Раздел II 

ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ. ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ЗА 

АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ 

 

Чл. 7. (1) Кметът на Община Малко Търново или упълномощено от него 

лице, издава заповед за отнемане на разрешението за извършване на 

амбулантна търговия в следните случаи: 

- при неизпълнение на задълженията, предвидени в разрешението за 

амбулантна търговия; 

- при системно замърсяване на околната среда; 

- при извършване на амбулантна търговия извън разрешеното място. 

- при неспазване условията на чл. 10 от настоящата наредба 

- при използване на неестетично съоръжение 

- в случаите на чл. 11, ал. 1 

(2) Непосредствено след влизане в сила на заповедта по чл. 7, ал. 1 и 

в 7-дневен срок от изтичане срока на разрешението за извършване на 

амбулантна търговия, лицето, на което е издадено разрешението или 

лицето, което ползва или държи обекта - сергия, палатка и др. подобни, е 

длъжно да го демонтира и премахне за своя сметка и да предаде на 

Община Малко Търново мястото, върху което е била извършвана 

амбулантната търговия във вида, в който го е получило. 

(3) В случаите, когато срокът на разрешението е изтекъл или същото 

е отнето при условията и по реда на чл. 7, ал. 1, както и в случай на 

извършване на амбулантна търговия без разрешение и обектите - сергия, 

палатка и др. подобни, не бъдат премахнати доброволно по реда на чл. 7, 

ал. 2, същите подлежат на принудително премахване. 

(4) Процедурата по принудително премахване на обектите - сергия, 

палатка и др. подобни, започва със съставяне на констативен протокол 

(акт) за административно нарушение, издаден от длъжностни лица от 

общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Община 

Малко Търново. Когато нарушителят е известен, но не може да се намери 

или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово 

отсъствие. Актът се връчва на нарушителя, който може да подаде 

възражение в 3-дневен срок. Ако същият не може да бъде намерен на 

адреса, посочен в разрешението или ако е неизвестен, актът се поставя на 

информационното табло в Община Малко Търново и се счита за връчен от 

датата на поставянето му на таблото. Така направеното съобщение се 

удостоверява в служебна бележка с подписите на две длъжностни лица от 

общинската администрация. Служебната бележка се прилага към 

съответната преписка. 



(5) Принудителното премахване на обекти за амбулантна търговия се 

извършва със заповед, издадена от Кмета на Общината или упълномощени 

от него лица. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

Чл. 8 Разглеждането на молбите и издаването на Разрешенията по 

настоящата наредба се извършва от постоянна комисия, определена от 

Кмета на общината. 

Чл. 9 Амбулантна търговия могат да осъществяват само лицата, 

притежаващи съответното Разрешение. 

Чл. 10 При осъществяване на амбулантна търговия на територията на 

Община Малко Търново не се допуска: 

- продажбата на стоки с неустановен произход; 

- ползването   на  зелени   площи,   тротоари   и  други места, 

предназначени за общо ползване, извън определеното с разрешението 

място; 

- ограничаване на достъпа до съоръжения и елементи на техническата 

инфраструктура; 

- закриването, повреждането или унищожаването на маркировката 

на електроразпределителни, топлофикационни, ВиК, телефонни 

съоръжения 

и пожарните хидранти и други елементи на техническата инфраструктура. 

- извършване на търговска дейност по улиците на населените места.  

- нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите. 

Чл. 11. (1) Лицата, на които са издадени Разрешенията за извършване на 

амбулантна търговия са длъжни да осъществяват дейността си единствено 

на местата и при условията, посочени в съответното разрешение. 

                (2) Лицето, на което е издадено разрешение за извършване на 

амбулантна търговия е длъжно след приключване на дейността си, 

ежедневно, да освобождава мястото, върху което е разположен обекта му. 

                 (3) Лицето, на което е издадено разрешение за извършване на 

амбулантна търговия няма право да преотстъпва правата си на друго лице. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 

Чл. 12. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се 

осъществява от Кмета на Община Малко Търново или упълномощени от 

него служители от общинската администрация. 



(2) Служителите на отдел „Общинска собственост”  упражняват ежедневен 

контрол върху дейността на лицата, извършващи амбулантна търговия на 

територията на общината. 

Чл. 13. За нарушение на разпоредбите на тази наредба на физически лица 

се налага глоба от 100 до 200 лева, а на еднолични търговци и юридически 

лица - имуществена санкция от 300 до 500 лева. 

Чл. 14. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от 

длъжностни лица, определени от Кмета на Община Малко Търново. 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Малко 

Търново, или упълномощено от него длъжностно лице. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 

Закона за административните нарушения и наказания. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Лицата, извършващи амбулантна търговия на територията на Община 

Малко Търново са длъжни в двумесечен срок да приведат дейността си в 

съответствие с изискванията на тази наредба. 

§ 2. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община Малко 

Търнво. 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№41 

 

На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от 

Закона за общинската собственост Общински съвет Малко Търново 

приема:  

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА  УСЛОВИЯТА  И  РЕДА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ 

НА  ТЪРГОВЕ  И  КОНКУРСИ 

Чл. 1 С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на 

търгове и конкурси, съгласно Закона за общинската собственост. 

Чл. 2 По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез публично 

оповестен търг или публично оповестен конкурс на: 

1. отдаване под наем на свободни нежилищни имоти–частна общинска 

собственост. 



2. отдаване под наем на части от имоти–публична общинска собственост, 

които не подлежат на концесиониране. 

3. отдаване под наем на земи от общинския поземлен и горски фонд, както 

и на земи в строителни граници. 

4. отдаване под наем на вещи–частна общинска собственост: машини, 

съоръжения, оборудване, транспортни средства. 

Чл. 3 По реда на тази глава се извършва продажба чрез търг или конкурс 

на: 

1. продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост. 

2. учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска 

собственост. 

3. учредяване право на надстрояване и/или на пристрояване върху имоти – 

частна общинска собственост. 

4. учредяване право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска 

собственост. 

Чл. 4 (1) Търгът се открива със заповед на кмета на общината, която 

съдържа: 

 описание на имота; 

 вида на търга - с тайно или явно наддаване; 

 начална цена; 

 начина на плащане и евентуални обезпечения; 

 датата, мястото и часа на провеждане на търга; 

 специални изисквания към участниците, когато това се налага 

от вида на обекта; 

 размера на депозита; 

 други тръжни условия. 

              (2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават и тръжната 

документация,условията за оглед на обекта, съставът на комисията по 

провеждането на търга и крайният срок за приемане на заявленията за 

участие. 

              (3) Комисията по провеждането на търга се състои от 3 до 5 члена, 

като задължително в нейния състав се включват юрист, икономист и 

общински съветник 

              (4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама 

резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията. 

               (5) Определеният депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто 

върху първоначално определената цена. 

Чл. 5 (1) Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, 

специалните изисквания към участниците и срока за подаване на 

заявленията за участие се обнародват поне в един местен ежедневник, 

публикуват се в интернет-страницата на общината и се разгласяват по друг 

подходящ начин до 30 дни преди крайния срок за подаване заявленията за 

участие.  



          (2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 4, ал. 1, с 

изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата 

на общинската администрация и кметствата в 3-дневен срок от нейното 

издаване. 

Чл. 6 (1) Търгът може да се проведе само в случай, че са се явили най-

малко: 

 трима от членове на комисията по чл. 4, ал. 3; 

 двама кандидати или са подадени 2 молби за участие 

             (2) Когато на търга се яви само един кандидат от подалите 

заявление за участие, търгът се отлага с 2 часа и ако след този срок не се 

яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, 

която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

             (3) Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за 

непроведен и кмета на общината насрочва нов търг в едномесечен срок. 

             (4) Когато на търга, провеждан повторно в случая по предходната 

алинея,се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по 

предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната 

тръжна цена. 

             (5) В случай, че отсъстват повече от един член на комисията или 

правоспособният юрист, търгът се отлага за същия час и място за 

следващия ден. 

             (6) В случаите, когато се отлага започнат вече търг, поради 

невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за 

спечелили участници за отделни обекти от имуществото - предмет на 

търга, запазват правата си. 

Чл. 7 При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно 

откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя 

протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя 

провеждането на нов търг, 

Чл. 8 При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява 

първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя 

стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-

голяма от 10 на сто от началната цена. 

Чл. 9 Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на 

последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на 

комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на 

наддавателната стъпка. 

Чл. 10 (1) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. 

Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите 

участници в търга, без право на позоваване на грешка. 

     (2) Преди третото обявяване на последната оферта се прави 

предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, 



наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява 

спечелилия търга и предложената окончателна цена и закрива търга. 

Чл. 11 В случай, че участниците в търга след изрична покана от 

председателя не изявят желание да купят, включително и по първоначално 

определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и 

депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да 

заплати предложената от него цена. 

Чл. 12 В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само 

един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по 

предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна 

цена. 

Чл. 13 Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване 

на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик. 

Чл. 14 (1) В деня на провеждането на търга, комисията разпечатва 

подадените пликове и се запознава с редовността на подадените 

документи. 

             (2)  Действията на комисията по провеждане на търга са публични 

и на тях могат да присъстват както кандидатите, така и представители на 

средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска 

цел. 

Чл. 15 (1) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на 

офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, 

предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените 

документи. 

               (2) В предложението, поставено в плика, кандидата вписва 

наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), 

името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се 

прилага и оригиналното или нотариално заверено копие на документа, 

удостоверяващ представителната власт или пълномощното на 

представителя. 

                (3) Всяко предложение, предоставено в незапечатан плик или 

което не съдържа данните по ал. 2 и ал. З, е недействително. 

Чл. 16 (1) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик 

проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява 

редовността на предложението и оповестява предложената цена. 

              (2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по 

търга и се подреждат според размера на посочените суми. 

              (3) Редовно подадените оферти се класират според размера на 

предложената цена за обекта. В случай, че двама или повече кандидати са 

предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване 

между тях, като наддаването започва от предложената цена. 

               (4) Обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 12, ал. 1 се констатират с 

протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове. 



Чл. 17 Въз основа на резултата от търга, кметът на общината издава 

заповед, с която обявява купувача, цената и условията на плащането. 

Внесеният депозит се прихваща от цената. 

Чл. 18 Заповедта на кмета на общината по чл. 17 се издава в 7-дневен срок 

от датата на провеждането на търга и се обявява на интернет – страницата 

на общината и в сградата на общинската администрация и кметствата на 

място, достъпно за всички заинтересувани лица. 

Чл. 19 (1) След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила, тя се 

връчва на лицето по реда на АПК. 

             (2) Ако купувачът не внесе цената в срока, указан в заповедта по 

чл. 17, приема се, че се е отказал да заплати предложената цена. 

             (3) В случая по ал. 2 за купувач се определя участникът, предложил 

следващата по размер цена. 

              (4) Ако лицето по ал. 3 не внесе цената в срока по ал. 1, се 

насрочва нов търг. 

Чл. 20 (1) Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача 

и документ за платена цена, представен от купувача, кмета на общината 

сключва договор за продажба на имота в 7-дневен срок. 

             (2) Собствеността се прехвърля на купувача от датата на 

сключването на договора. 

             (3) Имуществото, предмет на сделката, се предава с приемателно- 

предавателен протокол от представителите на общината. Протоколът е 

неразделна част от договора. 

             (4) Вписването на договора се извършва от купувача, който 

представя екземпляр от вписания договор в отдел "Общинска собственост" 

за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в актовите 

книги. 

Чл. 21 Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават 

след закриване на търга с писмено нареждане от председателя на 

комисията. 

Чл. 22 Конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, 

се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и 

сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия. 

Чл. 23 (1) Условията на конкурса се определят с решение на общинския 

съвет. 

            (2) Примерни условия на конкурса могат да бъдат: 

 заплащане на определена цена; 

 запазване предназначението на обекта; 

 запазване или създаване на работни места; 

 извършване на инвестиции свързани с опазване или възстановяване 

на околната среда; 

 начина и срока за прехвърляне на собствеността; 

 определяне на срок, през който приобретателят не може да се 



разпорежда 

с обекта на конкурса; 

 специфични технологични, технически или естетически качества на 

изпълнението или крайния строителен продукт; 

 други условия и изисквания към участниците, съобразно 

спецификата на сделката. 

Чл. 24 (1) Конкурсът се открива със заповед на кмета на общината. 

             (2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждават условията за оглед на 

обекта,съставът на комисията по провеждането на конкурса и крайният 

срок за  приемане на предложенията за участие. 

             (3) Комисията по провеждането на конкурса се състои от 3 до 5 

члена,като задължително в нейния състав се включват юрист, икономист и 

общински съветник.  

             (4) В заповедта за назначаване на комисията се определят и двама 

резервни члена, както и възнаграждението на членовете на комисията. 

Чл. 25 (1) Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се 

обнародват поне в един местен ежедневник, публикуват се в интернет-

страницата на общината и се разгласяват по друг подходящ начин до 30 

дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие.   

            (2) Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл. 24, ал. 1, с 

изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата 

на общинската администрация и кметствата  в 3-дневен срок от нейното 

издаване. 

Чл. 26 Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл. 

23, ал. 1 и: 

 наименование на обекта на конкурса; 

 становище и разработки по отделните условия на конкурса; 

 проект за стопанско развитие на обекта; 

 насрещни предложения на участника, благоприятни за общината; 

 цена и условия за плащане. 

Чл. 27 Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът 

за подаване на предложения за участие в конкурса може да се удължи до 

30 дни със заповед на кмета на общината. 

Чл. 28 (1) След изтичане на срока за приемане на предложения, 

конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината, 

в който оценява и подрежда представените предложения. Комисията 

класира на първо място участникът, чието предложение най-пълно 

удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни 

предложения, по-благоприятни от първоначалните условия. 

             (2)  Действията на комисията по провеждане на конкурса са 

публични и на тях могат да присъстват както кандидатите, така и 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически 

лица с нестопанска цел. 



Чл. 29 Комисията не класира участник ако установи: 

 непълнота на представените документи и неспазване на 

изискванията, 

посочени в условията на конкурса; 

 участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или 

системно нарушава актове на общинският съвет. 

Чл. 30 Въз основа на доклада по чл. 28, кметът на общината издава 

заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената и условията на 

плащането. Заповедта се връчва на спечелилия по реда на  АПК. 

Чл. 31 Договорът по предмета на конкурса се сключва от кмета на 

общината и спечелилия участник в 7-дневен срок след представяне от 

участника на документ за извършеното плащане. 

Чл. 32 (1) При неплащане на цената в определения срок спечелилият 

участник губи правото за сключване на сделка по предмета на конкурса, 

както и внесения депозит, ако е определен такъв. 

             (2) В случая по ал. 1 за спечелил се определя участникът, класиран 

на второ място в доклада на комисията. 

             (З)Ако лицето по ал. 2 не внесе цената в определения срок, се 

насрочва нов конкурс. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Процедури за провеждане на търгове и конкурси, започнали преди 

приемане на тази наредба, се довършват по досегашния ред. 

§ 2. Счита се за започнала по смисъла на предходния параграф процедура, 

за която кметът на общината е издал заповед за откриването й. 

§ 3. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост. 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№42 

 

         На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от 

Закона за общинската собственост Общински съвет Малко Търново 

приема:  

 

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1 (1) Тази наредба определя реда и условията за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните 

правомощия на кмета на община Малко Търново. 



(2) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в 

общината, съобразно разпоредбите на закона, с грижата на добър 

стопанин, съобразно предназначението й, за нуждите, за които е 

предоставена, публично и прозрачно. 

(3) Наредбата не се прилага: 

1.   при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол; 

2.   при упражняване правата на общината върху общинската част от 

капитала на търговски дружества с общинско участие и върху капитала на 

едноличните търговски дружества; 

(4) С отделни наредби на общинския съвет се уреждат реда и условията за: 

1. преместваемите обекти, рекламните елементи и рекламната дейност на 

територията на общината; 

2.   изграждане и управление на зелената система на общината; 

3.   гробищните паркове; 

4.   провеждане на търговска дейност на територията на общината; 

5.   учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества; 

8.   провеждане на търгове и конкурси за управление и разпореждане с 

общинска собственост; 

9.   провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионер. 

Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна. 

(2)   Публична общинска собственост са имотите, определени със закон 

или обявени от общински съвет за такива. 

(3)   Промяна в характера на обектите на общинската собственост от 

публична в частна и обратно, се извършва с решение на общински съвет, с 

изключение на имотите, публична общинска собственост, определени за 

такива със закон. 

(4)   Решенията за промяна на характера на собствеността от публична в 

частна, се вземат от общински съвет с мнозинство 2/3 от броя на 

общинските съветници. 

(5)   Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от 

лицата, които имат право да внасят доклади с проекти за решения в 

общински съвет. Предложенията трябва да съдържат конкретните мотиви 

за промяната, акт за общинска собственост, скица от действащия подробен 

устройствен план или действащата кадастрална карта. 

Чл. 3. Всички решения на общински съвет по придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, се вземат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на общинските съветници, освен когато със 

закон е предвидено друго. 

Чл. 4. Кметът на общината внася предложение до общински съвет за 

Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане, до 30 

януари. 



ГЛАВА ВТОРА 

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ 

Чл. 5. Общината придобива възмездно или безвъзмездно собственост и 

ограничени вещни права върху имоти, по силата на закон, по давност, чрез 

сделка или по други начини определени в закон. 

Чл. 6. (1) След решение на общински съвет общината, придобива 

възмездно собственост и ограничени вещни права, в изпълнение на 

Годишната програма по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чрез покупка, принудително 

отчуждаване, замяна, учредяване право на строеж и делба. 

(2) Докладите с проекти за решения по ал. 1, се внасят от кмета на 

общината, заместник кметовете и секретаря, както и от общински 

съветници, придружени със становище за законосъобразност от 

юрисконсулта на общината и със становище за финансовата обезпеченост 

на предложението. 

 (3) След решение на общински съвет, общината, придобива безвъзмездно 

собственост и ограничени вещни права от държавата по решение на 

Министерски съвет, или чрез дарение от физически или юридически лица. 

Чл. 7. Кметът на общината приема дарение на поземлени имоти и части от 

поземлени имоти, за които са налице влезли в сила планове за регулация, с 

оглед прилагането им. 

Чл. 8. (1) Общината завладява безстопанствени имоти на територията си. 

(2) Завладяването на безстопанствен имот се извършва въз основа на 

протокол от комисия, назначена със Заповед на кмета на общината. 

Комисията съставя констативен протокол за наличието на 

безстопанствения имот, местонахождението му и неговото състояние. 

(3) Кметът на общината издава заповед за завземане на имота (за 

установяване владението върху имота). Със заповедта се конкретизират 

мерките, които трябва да се вземат за привеждане на имота в състояние да 

бъде използван по предназначение. 

(4) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за 

управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан 

в тази наредба или в Наредбата за реда и условията за управление и 

разпореждане с общински жилища на територията на общината. 

(5) След изтичане на десетгодишен срок от издаване на заповедта по ал. 2 

за завладяване на безстопанствения имот, кметът на общината внася 

доклад до общински съвет, който с решение прогласява придобивната 

давност по отношение на завладения безстопанствен имот при условията 

на чл. 79, ал. 1 от ЗС. Докладът следва да съдържа данни за непрекъснатото 

владение върху имота, като договори за наем или други договори за 

управление, данни за ползване на имота от органите на общината или от 

юридически лица и звена на бюджетна издръжка и др. 

 



ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Раздел I 

Управление на имоти публична общинска собственост 

Чл. 9. (1) Кметът на общината управлява имотите, публична общинска 

собственост, предназначени за осъществяване функциите на общински 

съвет и общинска администрация. 

(2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, управляват предоставените им имоти, публична общинска 

собственост. 

(3) Имотите, публична общинска собственост, които не са предоставени за 

управление на други лица, се управляват от кмета на общината. 

(4) Поддържането и ремонтите на имотите, се извършва от лицата, които 

ги управляват в рамките на предвидените в бюджетите им средства. 

Чл. 10. (1) След решение на общинския съвет, кметът на общината 

предоставя със заповед, безвъзмездно за управление на органи на 

общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, по тяхно искане, имоти и части от имоти, за осъществяване на 

функциите им. 

(2) Имоти или части от имоти, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление 

на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни 

териториални структури, по тяхно искане, след решение на общински 

съвет, със заповед на кмета на общината, за срок до 10 години. 

(3) Докладите с проекти за решения по ал. 2, се внасят от кмета на 

общината, заместник кметовете, секретаря на общината, както и от 

общински съветници, придружени със становище за законосъобразност от 

юрисконсулта на общината, както и от общински съветници. 

Чл. 11. (1) С решение на общински съвет, след публичен търг или 

публично оповестен конкурс, могат да се отдават под наем свободни имоти 

или части от тях за срок до десет години. 

(2) Части от имоти се отдават под наем по реда и за срока по ал. 1, при 

условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги 

управляват. 

(3) С решението си общинският съвет определя начина за отдаване под 

наем - търг или конкурс и началната тръжна или конкурсна наемна цена. 

(4) Търгът или конкурсът се провеждат по Наредбата за условията и реда 

за провеждане на търгове и конкурси. 

(5) Решенията на общинския съвет се вземат въз основа на доклад от кмета 

на общината. 

Раздел II 

Управление на имоти частна общинска собственост 



Чл. 12 (1) Имотите – частна общинска собственост се управляват от кмета 

на общината, освен ако с решение на общинския съвет не е указано друго. 

(2) При изпълнение на функциите по предходната алинея, кметът на 

общината издава заповеди. 

Чл. 13. По предложение на кмета на общината, имоти и части от имоти, 

които не са необходими за нуждите на органите на общината или на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се 

предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на 

бюджетна издръжка или на техни териториални структури, по тяхно 

искане, след решение на общинския съвет, със заповед на кмета, за срок до 

10 години. 

Чл. 14. Имотите, с които е намален капитала на еднолични търговски 

дружества, както и имотите, придобити от общината при ликвидацията на 

търговски дружества с общинско участие, се предоставят за управление 

съобразно предназначението им, на ръководители на юридически лица или 

на звена на общинска бюджетна издръжка, със заповед на кмета на 

общината. 

Чл. 15. Имотите, частна държавна собственост, предоставени безвъзмездно 

за управление на общината, се управляват съобразно предназначението им, 

от ръководители на юридически лица или на звена на общинска бюджетна 

издръжка, въз основа на заповед на кмета на общината. 

Чл. 16. (1) Свободни имоти, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския 

бюджет, се отдават под наем за срок до 10 години чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс, без решение на общински съвет, по 

Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. 

               (2) Процедурата за провеждане на търга или конкурса се открива 

със заповед на кмета. 

Чл. 17 (1) Предоставяне на помещения за нуждите на общинските 

ръководства на политическите партии, отговарящи на условията на чл. 31, 

ал. 1 от Закона за политическите партии, представени в общинския съвет, 

се извършва без търг или конкурс и без решение на общинския съвет, със 

заповед за настаняване под наем от кмета на общината. 

(2)   При наличие на подходящи свободни помещения, същите се отдават 

под наем и на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията на чл. 31, ал. 2 от Закона за политическите 

партии, които не са представени в общински съвет, със заповед за 

настаняване под наем от кмета на общината. 

(3)   Договорите за наем се сключват от кмета на общината за срок до 5 

години. 

(4)   Размерът на наема се определя при условията на Закона за 

политическите партии. 



(5)   Предоставените помещения по ал. 1 и ал. 2 се използват при условията 

на Закона за политическите партии. Контролът за спазването им се 

извършва от кмета на общината. 

(6)   При констатиране на нарушение, наемните правоотношения се 

прекратяват със заповед на кмета на общината. В заповедта се посочва 

основанието, събраните доказателства за нарушения и срока за 

освобождаване на помещението, който не може да бъде по-дълъг от един 

месец. 

Чл. 18 (1) Предоставянето на помещения за нуждите на общинските 

ръководства на синдикални организации се извършва без търг или конкурс 

и без решение на общински съвет със заповед за настаняване под наем за 

срок до 5 години, от кмета на общината. 

(2)   Договорите по предходната алинея се сключват от кмета на общината 

за срока, определен в заповедта, по реда и условията на ЗЗД. 

(3)   При констатиране на нарушение, наемните правоотношения се 

прекратяват със заповед на кмета на общината. В заповедта се посочва 

основанието, събраните доказателства за нарушения и срока за 

освобождаване на помещението, който не може да бъде по-дълъг от един 

месец. 

Чл. 19 (1) С решение на общински съвет, свободни имоти могат да се 

отдават под наем без търг или конкурс: 

1.   за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на 

съответните нужди на населението; 

2.   на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза, като с предимство се ползват лицата, които са 

реализирали или реализират проекти на територията на общината от 

взаимен интерес, за срок, определен в решението на общинския съвет; 

3.   на търговски дружества, необходими като терени за временно 

използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и 

други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на 

техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните 

дейности; 

4. на други лица и в други случаи, определени в закон. 

(2)   Докладите с проекти за решения по ал. 1, се внасят от кмета на 

общината, заместник-кметовете, секретаря, както и от общински 

съветници, придружени със становище за законосъобразност от 

юрисконсулта на общината. 

(3) В изпълнение на решението по ал. 1, се сключва договор за наем от 

кмета на общината. 

Чл. 20. Контролът по изпълнение на договорите за наем се осъществяват от 

кмета. 



Чл. 21. (1) Изземването на общински имоти, които се владеят или държат 

без основание, не се използват по предназначение, или необходимостта от 

които е отпаднала, се извършва със заповед на кмета на общината. 

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, в който са 

посочени данни за собствеността, лицето, което владее или държи имота, 

основанието за това, писмото за доброволно осовобождаване на имота и 

неизпълнението му. 

Раздел III 

Управление на вещи общинска собственост 

Чл. 22. (1) Кметът на общината управлява вещите, предназначени за 

осъществяване функциите на общинския съвет и общинската 

администрация. 

(2) Ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, управляват вещите, предназначени за осъществяване на 

функциите им. 

(3)Предоставянето на вещи между отделните юридически лица и звена на 

общинска бюджетна издръжка и общинската администрация, се извършва 

със заповед на кмета на общината. 

(5)   Поддържането и ремонтите на вещите, се извършва от лицата, които 

ги управляват в рамките на предвидените в бюджетите им средства. 

Раздел IV 

Надзор, актуване и отписване на имоти, общинска собственост 

Чл. 23 (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погася-

ването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска 

собственост. 

(2)   Актовете за общинска собственост се съставят за всички общински 

имоти, с изключение на посочените в чл. 56, ал. 2 от ЗОС. 

(3)   Актовете за общинска собственост се съставят от длъжностно лице от 

отдел "Общинска собственост", по утвърден от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството образец. 

(4)   Актовете за общинска собственост се подписват от актосъставителя и 

се утвърждават от кмета на общината. 

(5)  Актовете за общинска собственост се съставят в два екземпляра. 

Чл. 24. Отдел "Общинска собственост" в общинската администрация има 

следните основни функции и задачи с оглед съставянето на актовете за 

общинска собственост и отразяване на промените по тях: 

1.   издирват и завземат незаетите от общината имоти и вещи - общинска 

собственост; 

2.   съставят актовете за общинска собственост на имотите и актовете за 

поправка на актовете за общинска собственост, отбелязват действията по 

управление или разпореждане с тях, както и отписването на имотите от 

актовите книги; 



3.   съхраняват втория екземпляр от вписаните актове за общинска 

собственост, подшити в актови книги, както и досиетата към тях. 

4.   създават и поддържат по един том от главния регистър за публичната 

общинска собственост и от главния регистър за частната общинска 

собственост, съдържащи актовете, съставени от съответната 

администрация. 

5.   правят проверки и издават удостоверения за наличието или липсата на 

реституционни претенции към общински имоти. 

6.   издават удостоверения, че имотите са отписани от актовите книги за 

общинска собственост. 

7.   издават удостоверения за наличието или липсата на съставени актове за 

общинска собственост и общински произход за имоти. 

8.   вписват в Службата по вписванията утвърдените актове за общинска 

собственост и актовете за поправка. 

Чл. 25 (1) Главният регистър за публичната общинска собственост и 

главният регистър за частната общинска собственост за имотите на 

общината се създават, поддържат и съхраняват в отдел „Общинска 

собственост”. 

(2)   Към актовете за общинска собственост, описани в регистрите по ал. 1, 

се прилагат и съхраняват документите, удостоверяващи възникването, 

изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, 

предоставените права на трети лица и други данни, определени в наредбата 

по чл. 63, ал. 3 от ЗОС. 

(3)  Общината публикува на интернет страницата си единен електронен 

регистър за публичната общинска собственост и за частната общинска 

собственост. Електронният регистър се поддържа в актуално състояние 

ежемесечно към 30 число на предходния месец от длъжностни лица или 

фирми, на които е възложено по съответния ред. 

Чл. 26 (1) Когато актът за общинска собственост е съставен за имот, за 

който въз основа на представените доказателства се установи, че 

неправилно е актуван за общински, или основанието за актуването му е 

отпаднало, кметът на общината издава заповед за отписване на имота от 

актовите книги, по искане на собствениците, придружено с документи, 

доказващи собствеността и въз основа на становище на началник отдел 

„Общинска собственост”.  

(2)   Когато имотът е престанал да бъде общинска собственост в резултат 

на разпореждане с него по реда на ЗОС или по реда на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, върху акта за общинска 

собственост се прави само отбелязване на настъпилите промени. 

Чл. 27 (1) Регистрите с актовете по чл. 32 са публични. Заинтересованите 

лица имат право на свободен достъп до данните в тях, освен ако данните 

не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за 

защита на класифицираната информация. 



(2)   Служителите на отдел "Общинска собственост" са длъжни да дават 

справки по актовете за общинска собственост при поискване. 

(3)   Когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се 

налага издаването на служебно удостоверение, информацията по актовете 

за общинска собственост може да бъде и устна. 

(4)   Когато се налага справка по досието към акта за общинска 

собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на 

определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено искане 

за справка. 

(5)   В 2-седмичен срок от датата на подаване на искането по ал. 4 

служителите на отдел "Общинска собственост" издават служебно 

удостоверение или копие от искания документ. 

(6)   Служителите на отдел "Общинска собственост" могат да откажат 

исканата справка, при условие че исканата информация ще застраши 

правата на трети лица, засяга лични данни, или представлява служебна 

тайна. 

(7)   Служителите на отдел "Общинска собственост" не предоставят 

информация за общинските имоти, ако същата е свързана с оперативната 

подготовка на актовете, няма самостоятелно значение и представлява 

мнения, препоръки, становища, консултации и предложения по управление 

и разпореждане с имотите. 

(8)   Служителите на отдел "Общинска собственост" предоставят 

информация на кмета на общината за състоянието на общинската 

собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории 

обекти, на територията на общината, в тримесечен срок от поискването. 

Въз основа на справките, кметът на общината, внася в общински съвет 

отчет за изпълнението на Годишната програма за придобиване, управление 

и разпореждане с общинска собственост, за състоянието на общинската 

собственост и резултатите от нейното управление, по видове и категории 

обекти, едновременно с отчета за изпълнение на бюджета за предходната 

година. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ, ЧАСТНА  

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Раздел I 

Общи разпоредби 

Чл. 28 (1) Докладите с проекти за решения за разпореждане с имоти, 

частна общинска собственост се внасят от кмета на общината, както и от 

общинските съветници.  

(2)   Докладите и проектите за решения по предходната алинея е 

необходимо да съдържат предложение за пазарна цена и конкретен способ 

за разпореждане.  



Чл. 29 Предложенията за разпореждане с имоти, частна общинска собстве-

ност, се комплектоват от общинската администрация, с копие от акт за 

общинска собственост, служебна скица с отразяване на идентичността на 

имотите по всички предходни устройствени планове на населеното място, 

представляваща извадка по действащи планове/устройствени планове, 

кадастралната карта, карта на възстановената собственост и пр., актуални 

пазарни оценки от лицензирани оценители и данъчни оценки на 

недвижимите имоти.  

 Чл. 30 (1) Договорите, с които се извършва разпореждане с общински 

имоти и вещни права, се сключват в писмена форма от кмета на общината  

и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията от Службата по 

вписвания. 

(2)   Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета 

на общината. 

(3)   В заповедта по ал. 2, се посочват всички плащания и действия, които 

следва да се извършат от двете страни по сделката. 

(4)   Заповедта се изпраща на адресата по пощата с обратна разписка или се 

получава лично или чрез пълномощник от отдел „Общинска собственост”. 

(5)   В случай, че заповедта не бъде получена в шест месечен срок от 

нейното издаване, заповедта се отменя и преписката се прекратява. 

(6)   Плащанията следва да се направят в двумесечен срок от получаване на 

заповедта, не по-късно от шест месеца от нейното издаване и в срока на 

валидност на оценката. При неплащане в указания срок, заповедта се 

отменя с нова заповед, а преписката се прекратява. 

Чл. 31. (1) Разпореждането с общински имоти и вещни права се извършва 

по пазарни цени, определени от общински съвет по реда на чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС на база на пазарни оценки от лицензирани оценители. 

(2)   Разпореждането не може да се извършва по цена, по-ниска от цената 

по ал. 1, освен когато в закон е предвидено друго. 

(3)   Когато пазарната цена определена от общинския съвет е по-ниска от 

данъчната оценка, сделката се сключва по данъчната оценка, без 

последващо решение. 

(4)   Разпореждането с общински имоти и вещни права, се извършва по 

пазарни цени, актуални и валидни към момента на сключване на договора. 

Чл. 32. (1) Общински съвет определя цената на придобиваните от 

общината имоти и вещни права, на база на пазарни оценки, изготвени от 

лицензирани оценители. 

(2)   Изготвените от оценителите пазарни оценки нямат задължителен 

характер и общинския съвет може да определи в интерес на общината по-

ниска цена. 

(3)   Цената на придобиваните имоти не може да бъде по-висока от 

пазарната оценка. 



Чл. 33. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят само 

нежилищни имоти или ограничени вещни права върху тях - частна 

общинска собственост, след решение на общински съвет. 

(2)   Оценката на имотите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от 

Търговския закон. 

(3)   Решенията на общинския съвет по ал. 1 се вземат с мнозинство две 

трети от общия брой на общинските съветници 

Чл. 34. (1) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на 

общинската администрация, се осъществява от кмета на общината, чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс,. 

 (2) Замяната на вещи става с договор, сключен с кмета на общината по 

реда и условията на Закона за задълженията и договорите. 

(3)  Учредяване на възмездно право на ползване върху вещи се предоставя 

от кмета на общината със заповед и договор, след решение на общинския 

съвет. 

(4)   Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се 

предоставя от кмета на общината със заповед и договор, след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 

общинските съветници. 

(5)   Разпореждането с вещи се извършва по пазарни цени, актуални и 

валидни към момента на сключване на договора. 

Чл. 35. При придобиване и разпореждане с имот физическите и 

юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 

3%, изчислени върху продажната цена: 

1. на имота, предмет на продажба или покупка, съответно на ограниченото 

вещно право, което се учредява; 

2.   на имота с по-висока данъчна основа при замяна; 

3.   на реалния дял , който придобиват лицата при делба. 

Раздел II 

Видове сделки по разпореждане с общински имоти 

Продажба 

Чл. 36. (1) Продажбата на общински имоти, се извършва след решение на 

общински съвет, от кмета на общината, чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс. 

(2) При продажба на общински имоти чрез публично оповестен конкурс 

решението на общинския съвет съдържа конкурсните условия, при които 

се извършва продажбата. 

(3)   Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на 

общината издава заповед и сключва договор със спечелилия конкурса. 

Чл. 37. (1) Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху 

законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска 

собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без 

търг или конкурс, като подадат заявление до кмета на общината.   



(2)   Продажбата по ал. 1 може да се реализира и в случаите, когато 

сградата е законно построена на етап „груб строеж" със заверена кота 

„било". Заверката се удостоверява с протокол по чл. 181 от Закона за 

устройство на територията. 

(3)   Продажба по предходните алинеи може да се извърши и върху 

идеални части от поземлени имоти, на собствениците на обекти в законно 

построени сгради. 

(4)   Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, 

притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, 

могат да придобият съответната идеална част от правото на собственост 

върху земята, при условие, че за сградата е отреден поземлен имот или 

урегулиран поземлен имот. 

(5) Към заявлението по ал. 1 заинтересуваните лица по ал. 1 прилагат : 

1. документ за собственост върху построената сграда (договор за 

отстъпване на вещно право на строеж върху общинска земя) или 

разрешение за строеж 

2. скица на имота с обяснителна записка, че сградата е построена в 

съответствие със строителните правила и норми и договора за ОПС с 

общината; 

3. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице; 

4. удостоверение за наследници, ако е необходимо. 

(6) При необходимост може да се изискват и допълнителни документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за 

продажбата. 

(7)   При промяна на обстоятелствата, свързани със собствеността, лицата 

по ал. 4 са длъжни да представят актуални удостоверения и декларации. 

(8)   Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед 

и сключва договор. 

Чл. 38 Продажба на общински имот може да се извърши без търг или 

конкурс, след решение на общинския съвет, по искане на инвеститор, 

получил сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на 

инвестициите (ЗНИ), с местонахождение на инвестицията на територията 

на общината. В тези случаи в договора за продажба изрично се посочва, че 

инвеститорът не може да се разпорежда с придобитите имоти в полза на 

трети лица за сроковете, предвидени в ЗНИ. 

Дарение 

Чл. 39. (1) Дарение на общински имоти или вещни права може да се 

извърши след решение на общински съвет, прието с мнозинство 3/4 от 

общия брой на съветниците. 

(2) Въз основа на решението по предходната алинея кметът на общината 

сключва договор. 

Прекратяване на съсобственост 



Чл. 40 (1) Съсобствеността върху имоти между община Малко Търново и 

физически или юридически лица се прекратява чрез: 

1.  доброволна делба; 

2.  съдебна делба; 

3.  продажба на частта на общината на съсобствениците; 

4.  замяна на частта на общината с друг равностоен имот; 

5.  изкупуване от общината на частта на съсобствениците 

6.  дарение 

(2) Доброволната делба се осъществява чрез: 

1.   даване или получаване в дял на реални части от имота; 

2.   получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с 

парично уравняване дела на останалите съсобственици, когато имотът е 

реално неподеляем. 

(3) Съсобствеността върху имоти между община Малко Търново и 

физически или юридически лица, се прекратява по предложение на 

съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на 

общината, с решение на общински съвет. 

Право на строеж, надстрояване и пристрояване 

Чл. 41. (1) Правото на строеж се учредява по решение на общински съвет 

след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс, съобразно 

предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план и съгласуван 

идеен инвестиционен проект. 

(2) Правото на строеж се учредява, възмездно или безвъзмездно, безсрочно 

или за определен срок. 

(3) С решението си общински съвет може да разреши в условията на търга 

или конкурса цената на правото на строеж, или част от нея, да се заплати с 

предоставяне в собственост на обекти в новопостроената сграда или други 

готови обекти, собственост на лицето, в полза на което е учредено правото 

на строеж, или то да изгради за своя сметка и предостави в собственост 

друг обект за нуждите на общината. 

(4)   Стойностите на обектите, предоставени в собственост на общината 

или определени за изграждане в полза на общината, не може да бъде по-

малка от цената на учреденото право на строеж или на съответната част от 

него. 

 (5)   Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, кметът на 

общината издава заповед и сключва договор със спечелилия конкурса. 

Чл. 42 Когато общината е учредила право на строеж, пристрояване или 

надстрояване и преди заверка от специализираните органи на кота "било" 

на строежа, са одобрени изменения в работните проекти, които водят до 

промяна в разгънатата застроена площ на обекта и промяна в обема на 

учреденото право на строеж, за разликата в площта кметът на общината 

издава заповед и сключва анекс към договора. 



Чл. 43. Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс 

след решение на общински съвет: 

1.  на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, с 

местонахождение на инвестицията на територията на община Малко 

Търново, по предложение на инвеститора, В тези случаи правото на строеж 

се учредява на базата на пазарни оценки, изготвени най-малко от двама 

лицензирани оценители, като крайната пазарна цена, определена от 

общински съвет, не може да бъде по-ниска от средноаритметичната 

стойност на изготвените оценки. В тези случаи в договора за учредяване 

право на строеж изрично се посочва, че инвеститорът не може да се 

разпорежда с придобитото вещно право в полза на трети лица за сроковете, 

предвидени в ЗНИ. 

2. за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти 

или на части от тях, по искане на съответното енергийно предприятие и 

съобразно предвижданията на подробен устройствен план. 

3. на юридически лица на бюджетна издръжка; 

4.на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за 

вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени 

или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за 

храмове и манастири; 

5. на други лица, определени със закон. 

Чл. 44. Безвъзмездно право на строеж, пристрояване и надстрояване, може 

да се учреди без търг или конкурс, след решение на общински съвет на: 

1. юридически лица на бюджетна издръжка; 

2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за 

вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени 

или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за 

храмове и манастири; 

Чл. 45. (1) Право на надстрояване и пристрояване за самостоятелни обекти 

или етажи, върху общински сгради, или върху сгради, частна собственост, 

построени върху общински имот, се учредява на трети лица с решение на 

общински съвет, след проведен публичен търг или публично оповестен 

конкурс, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план 

съгласуван идеен инвестиционен проект.. 

(2) В случаите по ал. 1, когато сградите са частна собственост, 

надстрояването и пристрояването се учредява при условията на чл. 183, ал. 

2 и 3 от ЗУТ. 

Чл. 46. (1) Право на надстрояване и пристрояване за самостоятелни обекти 

или етажи върху сгради, собственост на физически или юридически лица, 

построени върху общински имоти, се учредява с решение на общински 

съвет, без търг или конкурс, от кмета на общината, на собственика на 

сградата, както и на собственици на жилища и други обекти в сгради, 



етажна собственост, или на техни сдружения, при условията на чл. 183, ал. 

2 и 3 от ЗУТ. 

(2) Когато надстрояването или пристрояването не води до обособяването 

на самостоятелен обект, правото на надстрояване или пристрояване се 

учредява на собственика на основния обект, без решение на общински 

съвет, без търг или конкурс, от кмета на общината, при условията на чл. 

183, ал. 2 и 3 от ЗУТ. 

Право на ползване 

Чл. 47. (1) Право на ползване се учредява възмездно или безвъзмездно за 

срок до 10 години, върху общински сгради и общински обекти, след 

решение на общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен 

конкурс, със заповед и договор от кмета на общината. 

(2)   Когато правото на ползване се учредява върху сграда в самостоятелен 

поземлен имот, ползването се учредява и върху имота. 

Чл. 48. (1) Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 

години, след решение на общински съвет, без търг или конкурс: 

1.   на основния пощенски оператор, при условията на чл. 30 от Закона за 

пощенските услуги. 

2.   на титуляра на разрешение за търсене и/или проучване на подземни 

богатства, за срока на разрешението; 

3. на лицата по Закона за физическото възпитание и спорта. 

4. на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, по предложение 

на Българската агенция за инвестиции. 

5. на други лица, определени със закон. 

(2) Докладите до общински съвет се придружават с документите, посочени 

в чл. 29 и документ, удостоверяващ качеството на лицето по ал. 1. 

Чл. 49. Правото на ползване се учредява възмездно, без търг или конкурс, с 

решение на общински съвет на концесионера - върху земята, в обсега на 

концесията, за срока на концесията. 

Чл. 50. Правото на ползване се учредява безвъзмездно с решение на 

общински съвет взето с мнозинство две трети от общия брой на 

общинските съветници. 

Чл. 51. (1) Правото на ползване се учредява безвъзмездно, без конкурс, с 

решение на общински съвет, за срок до 10 години: 

1. на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, по предложение 

на Българската агенция за инвестиции 

2. на лицата по Закона за физическото възпитание и спорта 

3. на лица, рекултивирали със собствени средства общински земи като 

земеделски; 

4. на други лица, определени със закон. 

(2) Докладите до общински съвет се придружават с документите, посочени 

в чл. 35 и документ, удостоверяващ качеството на лицето по ал. 1. 



Чл. 52. Правото на ползване се учредява безвъзмездно, без конкурс, с 

решение на общински съвет, на народните читалища - върху сградите и 

другите недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на Закона за 

народните читалища, за срок до прекратяването на читалището. 

Замяна 

Чл. 53. (1) Замяна на общински имот, или на част от имот, на право на 

строеж върху общински имот, или на идеална част от право на строеж, 

както и на учредено в полза на общината право на строеж, с части от имот 

или от право на строеж върху имот - собственост на физически или 

юридически лица, може да се извършва: 

1.   при прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и 

съсобствениците; 

2.   когато имотите, частна собственост, предмет на замяна, са предвидени 

по действащ подробен устройствен план за изграждане на обекти публична 

общинска собственост и са единствено жилище на собственика по смисъла 

на чл. 29, ал.5 от ЗОС; 

3.   за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 

4.   между общината и друга община или между общината и държавата; 

5.   и в други случаи - при условия и по ред, определени в закон. 

(2)   Имоти, право на строеж, както и части от тях, могат да бъдат обект на 

разпореждане и придобиване чрез замяна, само ако са включени в 

Годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост. 

(3)   Замяната по ал.1 се реализира по реда и условията на чл. 40, ал. 3, ал. 4 

и ал.8 от ЗОС. 

Чл. 54.(1) В изпълнение на приети от общински съвет социални програми, 

замяна на общински жилища срещу жилищни имоти на физически лица се 

извършва при следните условия: 

1. влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на 

социални жилища; 

2. жилищните имоти, собственост на физически лица, да попадат в обхвата 

на плана; 

3. общинските жилища да са свободни и предназначени за замяна с 

решение на общински съвет; 

4. жилищните имоти да са включени в Годишната програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. 

(2) Замяна по ал. 1 може да бъде извършена само еднократно и само за 

един жилищен имот - собственост на физическо лице, с едно общинско 

жилище. 

(3)   Замяната се извършва по данъчна оценка на заменяните жилищни 

имоти. 

(4)   Замяната по ал.1 се реализира по реда на чл. 40, ал. 3, ал. 4 и ал.8 от 

ЗОС.  



Чл. 55. (1)Не се допускат замени: 

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека 

или други тежести, отдадени са под наем или под аренда; 

2.   на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно 

строителство, срещу нежилищни имоти; 

3.   на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без 

правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за 

вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с 

които общината води съдебни имуществени спорове; 

4. на общинско жилище срещу нежилищен имот, частна собственост 

5. в случаите на чл. 74, ал.1, т.2, когато на отчуждаване подлежат само 

незастроени части от имоти; 

6. в други случаи, определени в закон. 

(2) При наличие на заявления за замяна на един и същ общински имот от 

две или повече лица, разпореждането се извършва чрез търг или конкурс. 

Раздел III 

Сделки по Закона за устройство на територията 

Чл. 56. (1) Кметът на общината сключва в писмена форма предварителните 

и окончателните договори за прехвърляне право на собственост на 

поземлени имоти или на реални части от тях, при промяна на границите на 

съседни поземлени имоти. 

(2)   Предварителните договори по ал. 1 се сключват след решение на 

общински съвет, когато прехвърляните имоти на една от страните са с 

обща площ над 120 кв.м. 

(3)   Предварителните договори се сключват въз основа на проект за 

изменение на плана за регулация, приет от съответния експертен съвет по 

устройство на територията. 

(4)   В срок от 20 дни от сключване на предварителния договор се издава 

заповед за одобряване на проекта за изменение на плана за регулация и се 

сключва окончателен договор.  

Чл. 57. (1) Кметът на общината сключва в писмена форма предварителните 

и окончателните договори за прехвърляне право на собственост и 

определяне идеалните части на съсобственост, при създаване на 

съсобствени поземлени имоти. 

(2)   Идеалните части на съсобственост на общината в създадените 

съсобствени имоти, не могат да бъдат по-малки от съотношението между 

площта на общинския имот и площта на образувания съсобствен имот. 

(3)   Предварителните договори се сключват след решение на общински 

съвет. 

Чл. 58. (1) Кметът на общината, може със заповед да учредява право на 

преминаване през общински поземлени имоти по реда на чл. 192,ал. 3 от 

ЗУТ. 



(2) Правото на преминаване по ал. 1 се учредява въз основа на становище 

на общинския експертен съвет по устройство на територията и на 

оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

Чл. 59. (1) Кметът на общината със заповед може да учредява право на 

прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през общински поземлени имоти по реда на чл. 193 от 

ЗУТ. 

(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура по ал. 1 се учредява въз основа на становище 

на общинския експертен съвет по устройство на територията и на 

оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ. 

ГЛАВА ПЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМЕ-

ДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Раздел I 

Управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд 

Чл. 60. Общината придобива земеделски земи и ограничени вещни права 

върху тях по следните способи: 

1. Възстановяване по реда на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2. Придобиване по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Придобиване на собственост на земеделски земи, които не принадлежат 

на граждани, юридически лица и държавата (чл. 25 от ЗСПЗЗ). 

4. Придобиване възмездно или безвъзмездно по силата на закон, съдебно 

решение, по завещание или чрез правни сделки. 

Чл. 61 (1) Земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и 

пасищата, се отдават под наем чрез търг или конкурс. 

(2)  Земите по ал. 1 могат да се отдават под наем или аренда без търг или 

конкурс: 

1.   когато са заети с трайни насаждения; 

2.   когато не са били използвани две или повече стопански години; 

3.   в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ; 

4.   в други случаи, определени в закон. 

(3)   Маломерни имоти от общинския поземлен фонд могат да се отдават 

под наем за една година без търг или конкурс. Когато има повече от един 

кандидат за наемане на един имот по реда на ал. 2 и 3, се провежда търг 

или конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на 

търгове и конкурси. 

(4)   Годишната наемна цена за единица площ се определя от общинския 

съвет. 

(5) Земите, отдадени под наем по реда на ал. 1, 2 и 3 се ползуват според 

тяхното предназначение. При ползуване на земята наемателят е длъжен да 



не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните 

и екологичните норми. 

Чл. 62 (1) Собствеността на общината върху мерите и пасищата е 

публична. 

(2)   Мерите и пасищата по ал. 1, могат да се отдават под наем или под 

аренда за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни 

животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние за срок 10 години. По искане на 

арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък 

срок. 

(3)   Отдаването на мерите и пасищата по ал. 1 се извършва с решение на 

общинския съвет по реда на чл. 37и - 37о от ЗСПЗЗ по предложение на 

кмета на общината. 

ГЛАВА СЕДМА 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 63. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не 

съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, 

се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за 

причинените вреди. 

Чл. 64. (1) За нарушение на тази наредба се налага административно 

наказание - глоба от 200 лева, освен ако със закон не е предвидено друго. 

(2)   Наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото 

пренаемане, се наказва с глоба от 500 лева. 

(3)   Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с 

глоба от 500 лева. 

(4)   При повторно нарушение на наредбата по предходните алинеи, на 

лицата се налага глоба в двоен размер. 

Чл. 65. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от кмета на 

общината или от определени от него длъжностни лица. 

Чл. 66 (1) За актове, съставени от длъжностни лица на общинската 

администрация, наказателните постановления се издават от кмета на 

общината. 

Чл. 68. Административно-наказателното производство за нарушенията се 

извършва по реда на ЗАНН. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1.   "Жилищен имот" е жилище (жилищна сграда или обособен жилищен 

обект в сграда), право на строеж за жилище, и застроен или незастроен 

урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство. 

2.   "Общински поземлен фонд" са всички земеделски земи, общинска 

собственост, извън строителните граници на населените места. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



§ 4. Тази наредба отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Приета с Решение № 162 по 

Протокол № 13 от 10.11.2008;  

§ 5. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост. 

§ 6. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното 

изпълнение, се възлага на кмета на община Малко Търново. 

§ 7. Настоящата наредба влиза в сила в законния срок от обявяване 

решението на общински съвет Малко Търново за нейното приемане. 

 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№43 
 

  Общински съвет – Малко Търново приема предложената програма за  

развитие на туризма в Община Малко Търново 2012-2015 г. 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№44 

 

1. Общински съвет – Малко Търново променя чл. 3/1 от Правилника за        

организацията и дейността на КСТ- Община Малко Търново както 

следва: 

„Консултативният съвет по туризъм има 13 членове и включва 

представители, имащи отношение към развитието на туризма на 

територията на община Малко Търново, допринасящи за 

включването на общината в национални и международни 

туристически дестинации и продукти. Съставът на КСТ се определя 

за мандат 2 години.” 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

№45 

 

Общински съвет Малко Търново приема Културната програма на община 

Малко Търново за 2012 г. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№46 

1. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС дава съгласие Община Малко 

Търново да предостави на Исторически музей Малко Търново 

безвъзмездно за управление поземлен имот с идентификатор 

46663,501,833 по кадастралната карта на град Малко Търново с площ 

222 кв. м. и построената в него двуетажна масивна сграда с площ 93 

кв. м. 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

        №47 

 

1. Дава съгласие ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО като партньор на Община 

Бургас да кандидатства с проектно предложение "Магията на древността и 

красотата на  природата от Бургаския залив до Странджа".  Оперативна 

програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво 

развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния 

туристически продукт и маркетинг на дестинации”, Схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за 

развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинации“ 

2. Дава съгласие за осигуряването на необходимия собствен финансов 

принос в размер на 0,5% за предвидените дейности по проект с работно 

заглавие  "Магията на древността и красотата на  природата от Бургаския 

залив до Странджа"  по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-

2013”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: 

„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 

дестинации”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния 

туристически продукт и маркетинг на дестинации“ 

3. Одобрява проект на споразумение за партньорство между Община 

Бургас, Община Камено, Община  Малко Търново, Община  Приморско и 

Община Средец за съвместна подготовка и реализация на проект „Магията 

на древността и красотата на  природата от Бургаския залив до Странджа" 

по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна 

ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на 

регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 

„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг 

на дестинации“. 



4. Декларира, че включените в проектното предложение задължителни 

дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, 

изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и 

рекламни дейности) ще бъдат финансирани в период до 1 г. след 

приключване на дейностите по проекта.  

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

        №48 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.1 от ЗУТ, Общинскисъвет 

Малко Търново дава съгласие за прмяна в параметрите за застрояване при 

изграждане на обект „Къща за гости” в УПИ VI, квартал 7 по плана на с. 

Младежко, както следва 

- кинт – 1,2 

- H max – 10 м 

- Плътност на застрояване – 50 % 

 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

        №49 

 

1. Образува временна комисия от 3 члена, която да изготви и внесе 

проект на план за работата на Общински Съвет през мандат 2011- 

2015г. 

2. За членове на временната комисия избира председателите на ПК, 

както следва: 

1. Стоян Караджов 

2. Донка Русинова 

3. Веселина Градева 

3. За председател на врменната комисия избира госпожа Донка 

Русинова  

 

                                                         

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№50 

 

Да се приемат следните цени за добив до временен склад по сортименти на 

широколистна и иглолистна дървесина: 

 

Сеч ,извоз,сортиране и 

рампиране до временен склад на 

сортименти 

Ед.цена лв.за пл.куб.м 

Без ДДС 

Иглолистни  

Трупи за бичене над 30 см. 24.0 

Трупи за бичене до 30см. 24.0 

Обли греди и минни подпори 22.0 

Технологична дървесина 20.0 

  

Широколистни  

Трупи за фурнир/  дб/ 24.0 

Трупи за траверси /дб/.. 24.0 

Трупи за бичене  над 30см/дб,цр,бк/ 

. 

23.0 

Трупи за бичене  до 30см /дб, цр,бк/ 23.0 

Озп /дб,цр.бк. гбр/. 22.0 

Пдч /дб,цр,бк /.цепено. 22.0 

Пдч /дб,цр,бк/ . 20.0 

Дърва за огрев/ дб,цр,бк,гбр/ 19.50 

 

 
 
 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

        №51 
 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 3 

от Закона за общинската собственост,  Общински съвет – Малко Търново 

дава съгласието си, в случай на одобрение и спечелване на проектно 

предложение по Оперативна програма Околна среда – 3, да бъде 

предоставен безвъзмездно за управление на Дирекция на Природен парк 

„Странджа” УПИ І-16, кв. 6 по плана на с. Заберново, с площ 4200 кв. м. и 

масивна едноетажна сграда със застроена площ 330 кв. м, за срок от 10 

години. 

 



 

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  

        №52 

 

1. Общински съвет Малко Търново дава съгласие Община Малко 

Търново да кандидатства с проект „Реконструкция на съществуващи и 

изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи 

водопровод и ПСОВ – град Малко Търново” по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № 

BG161РО005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата 

за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж., на 

ОП „Околна среда 2007-2013г.” 

2. Общински съвет Малко Търново дава съгласие първоначалните 

допустими разходи по инвестиционния проект да бъдат финансирани с 

кредит от Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за 

времето на изпълнението на проекта до възстановяването им от ОП 

„Околна реда 2007-2013г” 

3. Общински съвет Малко Търново дава съгласие да поеме общински 

дълг и да получи кредит от Фонд за органте на местното самоуправление – 

ФЛАГ ЕАД, във връзка с осигуряване на финансови ресурси за покриване 

на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по  

ОП „Околна среда 2007-2013г.”, вкл. собствения принос на община Малко 

Търново, както и недопустими разход, присъщи и необходими за 

изпълнението на проекта, които няма да бъдат финансирани от ОП 

„Околна среда 2007-2013г.” 

4. Общински съвет Малко Търново упълномощава Кмета на Община 

Малко Търново да предприеме всички необходими правни и фактически 

действия във връзка с подготовката, кандидатстването и реализирането на 

проектното предложение. 

 

 
 

 

 


