
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 
 

 

 

 

 

 

П Р О  Т О  К О Л 

№ 34 

 

 На  29. 11. 2010  година от 11.00 часа      в   залата на    читалище   „Просвета    

се проведе    заседание на общински съвет Малко  Търново. От общо  11  общински 

съветници на  заседанието  присъстваха 10 , а   именно,    Веселина  Стоянова  Градева, 

Валентина  Пенчева Ралева,  Георги  Диков Георгиев,   Тодор Кирилов Петков, Дора 

Василева Петкова, Стоян Костов  Стоянов, Стоян  Георгиев  Караджов, Стефан  

Николов Стоянов,  Тодор   Димитров  Браяновски  ,  Младен  Петров Петров, от  

заседанието   отсъства  общинският  съветник  Стойчо   Парушев  Желев .  

 

 Председателят на   Общински съвет  Малко  Търново  откри   тридесет и  

четвъртото заседание  на  Общински съвет  Малко  Търново.  

  

     

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д  :  
 

1. Докладна записка от господин   Иван  Иванов  –  кмет на Община Малко 

Търново, относно:     Промяна   предназначението на общински имот  № 

4663.208.1376 м. Станково , землище град Малко  Търново    и изготвяне на   

ПУП   за   Комплексно обществено обслужване / вх. № 277/18.11.2010 година/ 

2. Докладна записка от господин   Иван  Иванов  –  кмет на Община Малко 

Търново, относно:      придобиване  безвъзмездно  за  управление на имот  

публична държавна  собственост, представляващ  част  от    довеждащ  път 

до  отредения  терен за  изграждане  на депо  за  обезвреждане на  твърди 

битови отпадъци / вх. № 276/18.11.2010 година/  

3. Докладна записка от  госпожа  Катя  Куюмджиева  –   зам. кмет на Община 

Малко Търново, относно:       изменение  и допълнение   на  инвестиционната  

програма на  Община  Малко  Търново за   2010 година / вх. № 278/18.11.2010 година 

4. Докладна записка от   господин  Илиян Янчев –   зам. кмет на Община Малко 

Търново, относно  предоставяне   за  полазване на  дървесина  - дирекция  

„Общински гори” от  лесо-сечен  фонд 2011  година / вх. № 280/22.11.2010 година 

5.  Докладна записка от   господин  Илиян   Янчев  относно  увеличаване  на  

субсидията на  „Странджа – тур” ЕООД  в ликвидация  / вх. № 281 от 22. 11.  

2010  година  

6. Докладна   записка е от   господин   Иван  Иванов относно  информация  за  

провеждане  на  Националния възпоменателен  събор в  м.  „Петрова  нива”, 

Литературните  културни  празници  на  град Малко  Търново ,  

международният  пленер   по   живопис  „Странджанска  палитра” Българо – 

           Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



турският летен  университет и Православно -  Краеведската експедиция  през 

2010  година. 

7. Доклана  записка   от Катя Куюмджиева – заместник кмет на Община Малко 

Търново Упълномощен със Заповед за заместване № 446/15.11.2010 г на Кмета 

на Община Малко Търново  относно:   приемане на становище на Общински 

съвет Малко Търново във връзка с разглеждане на проект на План за 

управление на ПП „Странджа” 

8. Питания и  разни . 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 449 

1.  На  основание  чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА  Общински съвет  Малко 

Търново  дава съгласие  да бъде изготвен ПУП  за  изграждане на обект   

Комплексно обществено обслужване на общински имот  № 4663.208.1376 м. 

Станково , землище град Малко  Търново     

2. Възлага на   Кмета на  Община  Малко  Търново да приеме  мерки за  

провеждане на   процедура  по  чл. 14 ал. 1 т. 3 от  Закона за  горите  за  смяна   

предназначението  на имота . 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 450 

 

На  основание  чл. 21 , ал. 1 т. 8  от ЗМСМА  и  във връзка  с чл. 5, ал. 2 от  

ППЗДС   Общински съвет  Малко  Търново дава съгласието си   Община   Малко  

Търново  да придобие  безвъзмездно   за управление  имот  с  №  46663. 50. 957  -  

публична   държавна  собственост  в  землището  на  град Малко Търново , 

представляващ част  от  довеждащ  път  до  определения имот  за  „Изграждане  на  

регионална  система  за  управление на  отпадъците  в регион  Малко  Търново” 

 

РЕШЕ Н И Е  

№ 451  

 

 

  Общински съвет Малко Търново одобрява направените промени по 

капиталовата програма на Община Малко Търново , а именно: 

 1.Да се добави нов обект:”Изготвяне на пред инвестиционно 

проучване,идеен работен проект за изграждане на депо за обзвреждане на битови 

отпадъци и за премахване на съществуващото общинско депо в м.Сушища и 

подготовка на комплексно разрешително,съгласно ЗООС” на стойност 81 264 лв. с 

източник на финансиране собствени бюджетни средства. 

2.Да се закупи помпа за водоснабдяване на с.Сливарово на стойност 1239 лв. 

с  източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за сметка на 

икономията на средства от обект:”Водоснабдяване с.Сливарово”. 

3. Да се намали общата сметна стойност на обект” Водоснабдяване 

с.Сливарово с 4380 лв. или било 12080 лв. става 7700 лв. 

4.Да се допълни разчета с нов обект:”Основен ремонт на тоалетна 

с.Граматиково” на стойност 17949 лв. с източник на финансиране целева субсидия 

за капиталови разходи и 2724,15 лв. със собствени бюджетни средства. 



5.Да се добави нов обект:”Основен ремонт на покривна конструкция на 

сградата на Младежкия дом” гр.Малко Търново с 12 710,5 лв. с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови  разходи. 

6.Да отпадне обект :”Основен ремонт на ел.мрежа с Калово” с 27 000 лв. с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи. 

7.Да се намали годишната задача на обект :”Основен ремонт на улично 

осветление  с.Сливарово” с 224,85 лв. с източник на финансиране целева субсидия 

за капиталови разходи, поради проведената процедура по ЗОП се освобождава 

финансов ресурс с източник на финансиране целева субсидия за капиталови 

разходи. 

8.Да се намали годишната задача на обект”Основен ремонт на общинска 

пътна мрежа” с 293,65 лв., поради проведената процедура по ЗОП се освобождава 

финансов ресурс с източник на финансиране целева субсидия за капиталови 

разходи. 

Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите вътрешни 

компенсирани промени по бюджета на общината. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 452 

 

1Съобразно чл.53 ал.2,т.2/”чрез възлагане на добива и продажба на добитата дървесина  
от склад ;/.,да се осъществи ползването на  отдели и подотдели както следва : 
               Район М.Търново : 77”ш”;134”е”;185”м”;188”в”;195”ж”,”з”;198”г”;199”в”,”и”;205”к”-
широколистни 3 520 м3. 
               Район Звездец :  135”г”;248”в”;141”е”;248”г”,”и” – широколистни 1 345 м3 .   

       2.Ползването на широколистна дървесина в посочените отдели и подотдели : 

              Район М.Търново : 207”б”;198”а”;208”в”;220”о”;249”к”;309”к”,”л” – широколистни 1 745 м3. 
              Район Граматиково : 341”а”,”ж”;345”а”;348”а”;349”а”- широколистни 2 650 м3. 
              Район Звездец :141”г”;290”г”,”з”;292”а”;28”о”,”м”,”п”.253”в”- широколистни 3 923 м3.       
  
 Да се осъществи съобразно чл.53 ал.2 и 3,при условията и по реда ,определени 

от чл.80 ал.2 т.3 от ППЗГ /  чрез публичен търг с явно наддаване ….”/. 

    

Всичко широколистни стояща маса - 13 183 м3. 

 

 Дървата за задоволяване нуждите на учреждения и училища ще бъдат добити в 

отдели 185”м” и188 „в”.Добивът на дървата за училището ще се добият до 15 юли 2011 

година .Стоящата маса 1 180 м3 е включена в общото количество. 
 

 През 2011 година ,до края  на месец май ,ще бъдат предложени и маркирани насаждения 

по тарифна такса на корен ,за нуждите на местното население по райони съгласно 

чл.53,ал.2  т.1 от ЗГ 

 Таксите на корен са регламентирани с решение на Министерски съвет.  

  

Заседанието  продължи  своята работа с обсъждането на    Докладна записка от   господин  

Илиян   Янчев  относно  увеличаване  на  субсидията на  „Странджа – тур” ЕООД  в ликвидация  / вх. № 

281 от 22. 11.  2010  година 

 



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 453 

Общински съвет  Малко Търново   дава  одобрява  

1. Да се увеличи субсидията на Странджатур ЕООД Малко Търново с 

48338,60 лв. за уреждане на задълженията към ТД НАП Бургас и Община Малко 

Търново.  

 2.В резултат от извършената ревизия от ТД НАП Бургас и констатирани 

нарушения водещи до причинени на Странджатур ЕООД вреди, както и предвид 

обстоятелството, че тези нарушения са допуснати по време , когато и фирмата е 

била управлявана от Димитър Александров с ЕГН 7805210547,Мария Мунева с 

ЕГН 6502250570, Лили Георгиева с ЕГН 5611229134 и Георги Кисов с ЕГН 

6105010705. Предвид обстоятелството,че управителите не са освободени от 

отговорност за периода на тяхното управление, както и на основание разпоредбата 

на чл.145 от Търговския закон на същите следва да  им се потърси отговорност, 

включително имуществена за причинените от всеки от тях на Странджатур ЕООД 

вреди.” Това е  текста  на  решението , което  трябва да  приемем . Ако   няма  

други  предложения и  други въпроси предлагам да преминем в режим  на  

гласуване .  

 

   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 454 

Общински съвет Малко Търново приема информацията и финансовият 

отчет за  провеждането на Националния възпоменателен събор в м. Петрова нива, 

Летните културни празници на град Малко Търново, Международният пленер по 

живопис “Странджанска палитра”, Българо-Турският летен университет и 

Православно-Краеведската експедиция през 2010 година.  

   

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 455 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 20 от ЗМСМА, Общински 

съвет Малко Търново настоява проекта на Плана за управление на ПП 

„Странджа” да се върне за преработка и възлага на Кмета на общината да 

изложи същото на насроченото обществено обсъждане. 

 

 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

МАЛКО ТЪРНОВО  :     _______________ 

 / ТОДОР  ПЕТКОВ/ 

  

ПРОТОКОЛИСТ : _________________ 

 / МАРИЯНА   АПОСТОЛОВА 

 


