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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

  

 П Р О Т О К О Л 

№ 52 
 

На 24. 04. 2015  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 на Наредба за условията и 

реда за изхвърляне , събиране, транспортиране, сортиране, 

претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, 

строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени 

отпадъци на територията на Община Малко Търново/вх.№226 от 

12.03.2015г./ 

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

Малко Търново,относно:  Актуализиране разчета на капиталовите 

разходи за 2015г./вх.№248 от 15.04.2015г./ 

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

Малко Търново, относно: Кандидатстване на Община Малко 

Търново за изграждане на спортна площадка в УПИ – І – „за 

училище“, кв.77 по плана на гр. Малко Търново, общ. Малко 

Търново пред Министерство на младежта и спорта по Наредба 

№2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството 

и ремонта на спортни обекти и съоръжения /вх.№242 от 

02.04.2015г./ 

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

Малко  Търново, относно: Приемане на годишните финансови 

отчети на търговските дружества със сто процента участие на 

Община Малко Търново в капитала за 2014г./вх.№249 от 

16.04.2015г./  

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

Малко  Търново, относно: Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Малко Търново за 2016г./ вх.№245 

от 09.04.2015г./  

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

Търново, относно: Приемане на Общинска програма за закрила 

на детето в Община Малко Търново за 2015г. / вх.№ 246 от 

09.04.2015г./ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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

Малко  Търново, относно: Представителство на Община Малко 

Търново в заседание на извънредно общо събрание на 

акционерите на „МБАЛ – Бургас“ АД – гр. Бургас  /вх.№247 от 

15.04.2015г./ 

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

Малко Търново,относно: Определяне на цената и продажба на 

движима вещ – общинска собственост /вх.№239 от 26.03.2015г./ 

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

Малко Търново, относно: Актуализиране на годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2015г. /вх.№253 от 16.04.2015г./ 

10. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на община    

Малко Търново, относно: Поставяне на пътни знаци, 

регламентиращи движението по общинската пътна мрежа 

/вх.№252 от 16.04.2015г./ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на гр. Малко Търново /вх.№251 от 

16.04.2015г./ 

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

Малко Търново, относно: Отдаване под наем на общински 

земеделски имот в землището на гр. Малко Търново /вх.№250 от 

16.04.2015г./ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в с. Евренозово /вх.№257 от 17.04.2015г./ 

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

Малко Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска 

собственост в гр. Малко Търново/вх.№256 от 17.04.2015г./ 

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

Малко Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ 

V – 263, кв.40 по плана на с. Бяла вода /вх.№258 от 21.04.2015г./ 

16. Питания  и разни. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 498 
 Приема Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, 

сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, 

биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на 

Община Малко Търново. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 499 
 

1. Приема актуализирана инвестиционна програма за 2015г. (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране) съгласно Приложение 5 а. 

2. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени съгласно 

Приложение 5а. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 500 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:  
 

1. ОДОБРЯВА проекта за изграждане на спортна площадка в УПИ – I – „за 

училище‘, кв. 77 по плана на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново. 
 

2. Дава съгласие Община Малко Търново кандидатства за изграждане на спортна 

площадка в УПИ – I – „за училище‘, кв. 77 по плана на гр. Малко Търново, общ. 

Малко Търново пред Министерство на младежта и спорта по  Наредба № 2 от 

08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни 

обекти и съоръжения.  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 501 
На основание чл. 137 ал. 3 от търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл. 

18 и сл. от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик на 

Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговски дружества, 

Общински съвет - Малко Търново:  

1. Приема заверените съгласно изискванията на търговския закон и 

закона за счетоводството годишни финансови отчети на "Медицински център -

Малко Търново» ЕООД с ЕИК 102608828  за 2014г. 

 

2. Управителя на дружеството да предприеме всички правни и 

фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър за 

публикуване на приетите отчети в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 502 
На основание чл. 137 ал. 3 от търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл. 

18 и сл. от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик на 

Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговски дружества, 

Общински съвет - Малко Търново:  

1. Приема заверените съгласно изискванията на търговския закон и 

закона за счетоводството годишни финансови отчети на 

"ХИПОКРАТ -96”  ЕООД с ЕИК 102012746  за 2014г. 

 

2. Управителя на дружеството да предприеме всички правни и 

фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за търговския 

регистър за публикуване на приетите отчети в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията 
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       Р Е Ш Е Н И Е 

№ 503 
На основание чл. 137 ал. 3 от търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл. 

18 и сл. от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик на 

Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговски дружества, 

Общински съвет - Малко Търново:  

 

1. Приема заверените съгласно изискванията на търговския закон и 

закона за счетоводството годишни финансови отчети на "ХОСПИС – 

Калица Берберова" ЕООД с ЕИК 203043247 за 2014г. 

 

2. Управителя на дружеството да предприеме всички правни и фактически 

действия съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър за 

публикуване на приетите отчети в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 504 
На основание чл. 137 ал. 3 от търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл. 

18 и сл. от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик на 

Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговски дружества, 

Общински съвет - Малко Търново:  

 

1. Приема заверените съгласно изискванията на търговския закон и 

закона за счетоводството годишни финансови отчети на "Странджа 

строй" ЕООД с ЕИК 812117670 за 2014г. 

 

2. Управителя на дружеството да предприеме всички правни и 

фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър за 

публикуване на приетите отчети в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 505 
На основание чл. 137 ал. 3 от търговския закон, във връзка с разпоредбите на чл. 

18 и сл. от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик на 

Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговски дружества, 

Общински съвет - Малко Търново:  

 

1. Приема заверените съгласно изискванията на търговския закон и 

закона за счетоводството годишни финансови отчети на "Програмно 

-координациоен център за научни изследвания - ЕКОПАН", ЕООД с 

ЕИК 102089600 за 2014г. 

 

2. Управителя на дружеството да предприеме всички правни и 

фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за търговския 

регистър за публикуване на приетите отчети в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията 
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3. Да се предприемат действия за сезиране на компетентните държавни 

контролни органи с цел извършване на проверки за дейността на 

дружеството съгласно българското законодателство. 

 

4. Общински съвет – Малко Търново упълномощава председателя – г-н 

Тодор Браяновски да предприеме всички правни и фактически 

действия съгласно т. 3 от настоящото решение. 

 

                                                              Р Е Ш Е Н И Е 

№ 506 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за социалното подпомагане и 

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

( Обн. ДВ. Бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. и доп. ДВ. Бр. 55 от 4 юли 2014 г.), 

Общински съвет Малко Търново приема: Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Малко Търново за 2016 година. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 507 
На основание чл. 3, ал.1 и 3 от Правилника за прилагане на Закон за 

закрила на детето (Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г. Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 

2009 г., в сила от 24.07.2009 г.) и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Малко Търново 

приема: Общинска програма за закрила на детето в Община Малко Търново за 

2015г. 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 508 
 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет- Малко Търново: 

 

 1.УПЪЛНОМОЩАВА Илиян Янчев - Кмет на Община Малко Търново да 

представлява общината в заседание на извънредно общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, което ще се поведе при следния  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Освобождаване на настоящия Съвет на директорите и избор на нов Съвет 

на директорите на дружеството: 

1.1. Освобождаване на настоящия състав на Съвета на директорите. Проект за 

решение - освобождава настоящия Съвет на директорите на „МБАЛ-Бургас” АД в 

състав Лучия Александрова Добрева, Георги Димитров Мигаров, Георги Енчев Матев. 

1.2.Определяне броя на членовете на Съвета на директорите. Проект за 

решение: Определя броя на членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ”Бургас на 

пет. 

1.3. Избор на нов състав на Съвета на директорите на „МБАЛ-Бургас”АД. 

Предложение за решение: ИЗБИРА нов състав на Съвета на директорите съгасно 

внесеното предложение. 

2.  Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите. 

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
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които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на 

акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението, в размер на две средни месечни работни 

заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 

месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с 

чл. 16, ал. 5 от Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебни заведения от Закона за лечебните заведения, 

като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат 

да получават възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на 

императивните разпоредби на нормативен акт. 

2.ОПРЕДЕЛЯ Тонка Стоева - Зам.кмет на Община Малко Търново, за 

представител на общината в заседание на извънредно общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Малко Търново 

да участва лично за приемане на посочените решения. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 509 
                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 35 ал. 1 от 
Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 
съгласието си лек автомобил Мицубиши Шогун, тъмносин металик, 
4М40ВS2184, да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при 
начална цена 2500 лева. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 510 
                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 8 ал. 9 от Закона за 
общинската собственост Общински съвет – Малко Търново допълва годишната 
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 
2015 г.както следва: 
 
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО 
НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА 
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
КОНЦЕСИЯ. 
 

1. Общински имоти – частна общинска собственост, за които да се изготвят 
пазарни оценки и след Решение на Общински съвет да бъдат обявени за 
продажба и публикувани на сайта на общината: 

 
№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

16. Идент. № 46663.501.1830 гр. М. Търново 5350 кв. м 

17. Идент. № 46663.501.42 и сгради гр. М. Търново 1770 кв. м 

18. Идент. № 46663.501.1431 гр. М. Търново 3643 кв. м 

19. Идент. № 46663.501.1824 гр. М. Търново 10000 кв. м 

20. Идент. № 46663.501.1415 гр. М. Търново 1483  м 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 511 
   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 3 от Закона за 

движението по пътищата Общински съвет Малко Търново дава съгласието си 
да бъдат поставени пътни знаци, забраняващи движението на автомобили с 
обща маса над 20 тона по пътищата от общинската пътна мрежа. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 512 
            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 бъдат отдадени под наем, чрез публично оповестен търг, при начална годишна 

наемна цена 8 лева/дка за ниви, за срок от 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на гр. Малко Търново както следва: 
 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.   Друг вид нива 46663.10.174 1,837 

  Друг вид нива 46663.10.178 8,116 

3  Изоставена орна земя 46663.10.1279 3,535 

4. Друг вид нива 46663.10.167 0,812 

   14,300 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 513 
            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, чрез публично оповестен търг, при 
начална годишна наемна цена 8 лева/дка, за срок до 10 години, общински 
земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново както следва: 
 

№ Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.  Изоставена орна земя 46663.13.153 10,001 

2 Изоставена орна земя 46663.13.154 9,709 

3 Изоставена орна земя 46663.13.139 1,925 

4 Изоставена орна земя 46663.98.7 159,468 

5 Изоставена орна земя 46663.108.32 302,298 

6 Изоставена орна земя 46663.106.21 39,617 

7 Изоставена орна земя 46663.92.19 19,411 

8 Друг вид нива 46663.10.128 2,304 

9 Изоставена орна земя 46663.10.288 89,958 

10 Изоставена орна земя 46663.13.147 16,680 

11 Изоставена орна земя 46663.11.337 13,091 

12 Друг вид нива 46663.83.51 0,939 

13 Изоставена орна земя 46663.201.266 4,480 

   669.881 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 514 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8 ал. 9 от 

Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде включен в годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинската собственост за 2015 г. УПИ ІI - с площ 737 

кв. м, кв. 11 по плана на с. Евренозово 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35 ал. 1 и чл. 41 ал. 2 
от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 
съгласието си да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, УПИ 
ІI - с площ 737 кв. м, кв. 11 по плана на с. Евренозово при начална цена 3040 
лева, без ДДС.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 515 
                На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 ал. 3 от 
Закона за общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински 
съвет – Малко Търново дава съгласието си поземлен имот с идентификатор 
46663.501.670 по кадастралната карта на гр. Малко Търново с площ 314 кв. м да 
бъде продаден на собственика на законно построената в имота жилищна сграда 
на цена 2228 лева. 

                                               Р Е Ш Е Н И Е 

№ 516 
                   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността, 
Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си да се извърши 
прекратяване на съсобствеността, чрез продажба дела на общината, между 
Община Малко Търново и Стамат Иванов Карамфилов по отношение на УПИ І 
- 263, кв. 40 по плана на с. Бяла вода, за 2385/5789 кв. м. идеални части от 
поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 495/16.04.2015 г. 
за сумата от 9850.00 лв. без ДДС. 
 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  ………………………. 

                                                                         / ТОДОР БРАЯНОВСКИ/ 

 

 


