
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 14 

 
На 25.11.2016  година  в заседателната зала на НЧ „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: Разкриване на социална услуга „Център за настаняване 

от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“, като държавно-делегирана 

дейност“  /вх.№359 от 15.11.2016г/ 

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

Търново, относно: Предоставяне на полските пътища, попадащи в масиви за 

ползване, на съответния ползвател за стопанската 2016-2017г./вх.№362 от 

15.11.2016г/ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х-74, кв. 5 по 

плана на с. Калово. /вх.№364 от 16.11.2016г/ 

4. 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.№361 от 15.11.2016г/ 

5. Докладна  записка  от  господин   Илиян   Янчев - кмет  на Община    Малко 

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти за 

разполагане на пчелни кошери в землището на с. Визица /вх.№360 от 

15.11.2016г/ 

6. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Обявяване на частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за урегулирани 

поземлени имоти /УПИ/ VI, VII, X и XI в кв. 7 по плана на с. Младежко 

/вх.№365 от 17.11.2016 г./ 

7. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Промяна в параметрите на застрояване при процедиране частично 

изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

/ЧИ на ПУП – ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI, VII, X и XI в 

кв. 7 по плана на с. Младежко /вх.№366 от 17.11.2016 г./ 

8. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Предоставяне на ДМА за нуждите на           „СТРАНДЖА СТРОЙ“ 

ЕООД – гр. Малко Търново /вх.№ 367 от 18.11.2016г./  

9. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Център за спешна 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 31 - 08 ; факс 05952 / 31 28 



медицинска помощ в гр. Малко Търново към Министерството на 

здравеопазването / вх.№368 от 18.11.2016г./   

10. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в  имот в гр. Малко Търново / 

вх.№370 от 18.11.2016г./ 

11. Докладна записка от господин Илиян Янчев – кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в  имот в с. Бръшлян  / вх.№ 371 от 

18.11.2016г./ 

12. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 151 

 На основание чл. 21 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36в, ал.3, т.1 от 

Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,  Общински съвет - 

Малко Търново реши: 

Текстът на Решение № 92 от 20.05.2016 г да бъде коригиран и придобие 

следния вид: 

1.  Разкрива, считано от 01.01.2017 г.  „Център за настаняване от семеен тип 

за пълнолетни лица с деменция” като държавно делегирана дейност с адрес: гр. 

Малко Търново, ул.“Княз Борис I” № 52 и капацитет 15 места“.  

2. Приема натурални показатели, съгласно Решение на МС №801/03.12.2014 

г. и Методика за определяне числеността на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги в общността от 30.10.2012 г.,  както следва: 

 Капацитет – 15 места 

 Персонал – 14 длъжности 

 Издръжка – 153 780.00 лв. (15 места х 10252.00 лв.) 

  

3. Възлага на Кмета на Община Малко Търново да изпрати Решението на 

ОбС до Регионална дирекция “Социално подпомагане” гр. Бургас, за изготвяне на 

предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, 

съгласно чл.36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 152 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, ал. 16 от 

ЗСПЗЗ, Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си полските пътища 

по приложените списъци от областна дирекция „Земеделие“ да бъдат 

предоставени на земеделските производители, обработващи съответните масиви 

за стопанската 2016 - 2017 година. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 153 

 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 Румен Русев Панайотов, като собственик на ПИ 74 по отношение на УПИ Х - 74, 

кв. 5 по плана на с. Калово за 50/335 идеални части от поземления имот, при 

граници, подробно описани в АЧОС № 544/11.11.2016 г. за сумата от 464,00 лв. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 154 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и ал. 

8 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде отдаден под наем, чрез публично оповестен търг, при 

начална годишна наемна цена 20.00 лв/дка, за срок до 10 години, общински 

земеделски имот с идентификатор 46663.46.426 в землището на гр. Малко 

Търново, с площ 4.423 дка, отреден като изоставена орна земя, съгласно АПОС 

3742/28.03.2016 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 155 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си да бъде отдаден под наем за разполагане на пчелни кошери, чрез 

публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена 20 лева/дка, за срок 

до 10 години, общински земеделски имот № 000319, с площ 3.052 дка, с начин на 

трайно ползване – залесена територия в землището на с. Визица, съгласно АПОС 

№ 1183/10.02.2010 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 158 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - 

Малко Търново:  

Предоставя безвъзмездно за стопанисване и управление за нуждите на 

„СТРАНДЖА-СТРОЙ“ ЕООД следните ДМА, подробно описани в Приложенията 

– неразделна част от настоящата докладна както следва: 



Приложение № 1 – Сгради 

Приложение № 2 – МПС и механизация и съоръжения 

Възлага на Кмета на общината да предприеме всички правни и фактически 

действия във връзка с взетото решение.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 159 

 
I. Общински съвет – Малко Търново отменя Решение № 102/24.06.2016 г. 

II. Общински съвет – Малко Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, дава 

съгласие да бъде обявена като частна общинска собственост имот с 

идентификатор 46663.501.895, с обща площ 27431 кв. м.  

III. Общински съвет – Малко Търново, като орган упражняващ правата на 

собственик на капитала на ЕООД „Медицински център – Малко Търново“, на 

основание чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, чл. 14, ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване на правата върху общинската част от капитала 

на търговските дружества, чл. 63, ал. 1 от ЗС, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

Закона за общинската собственост, учредява безвъзмездно право на строеж на 

Министерството на здравеопазването – Център за спешна медицинска помощ  - 

Бургас за изграждане на сграда – филиал за спешна медицинска помощ гр. Малко 

Търново върху 700 кв. м от имот с идентификатор 46663.501.895, по кадастралната 

карта на гр. Малко Търново, собственост на  ЕООД „Медицински център – Малко 

Търново“, ситуирани в северозападната част на имота, които 700 кв. м. 

представляват 700/27431 кв. м ид. ч., при граници на целия имот: 46663.10.161, 

46663.10.1282, 46663.501.1704, 46663.10.278, 46663.10.179. 

IV. Общински съвет – Малко Търново, упълномощава управителя на ЕООД 

„Медицински център – Малко Търново“ да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването – Център 

за спешна медицинска помощ  - Бургас за изграждане на сграда – филиал за 

спешна медицинска помощ гр. Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 161 
  

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 Иван Пеев Пеев по отношение на УПИ III - 172, кв. 2 по плана на с. Бръшлян, за 

15/1014 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от 350.00 лв. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


