
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 31 

 
На 01.06.2018  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета – 1914“ се проведе 

редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д 

1. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Приемане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община 

Малко Търново за 2017 година /вх.№ 764 от 17.05.2018/ 

2. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 

2018г.  /вх.№ 765 от 17.05.2018/ 

3. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови 

разходи за 2018г.  /вх.№ 766 от 17.05.2018/ 

4. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Приемане на ГФО за 2017г. на „СТРАНДЖА СТРОЙ“ ЕООД  /вх.№ 

770 от 17.05.2018 / 

5. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Приемане на ГФО на „ХИПОКРАТ-96“ ЕООД за 2017г. /вх.№ 769 от 

17.05.2018 / 

6. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Приемане на ГФО на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МАЛКО 

ТЪРНОВО“ ЕООД за 2017г. /вх.№ 768 от 17.05.2018 / 

7. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Приемане на ГФО за 2017г на „ХОСПИС-КАЛИЦА БЕРБЕРОВА“ 

ЕООД. /вх.№ 767 от 17.05.2018 / 

8. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Обявяване на проект за изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ I-за болница, квартал 88 

по плана на гр. Малко Търново /вх.№ 776 от 23.05.2018 / 

9. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Звездец /вх.№ 

780 от 23.05.2018 / 

10. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II – 18, 19, кв.3 по плана на с. 

Граматиково /вх.№ 781 от 23.05.2018 / 

11. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. 

Младежко /вх.№ 779 от 23.05.2018 / 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 
 

 

12. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. 

Близнак /вх.№ 778 от 23.05.2018 / 

13. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020г.“, приоритетна ос 2“ „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 

„Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ /вх.№ 775 от 21.05.2018 / 

14.  Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново с проектно предложение 

по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ от Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /вх.№ 774 от 21.05.2018 /  
15. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на Община Малко Търново с проектно предложение 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР 2014-2020) /вх.№ 

771 от 17.05.2018 / 

16. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на услугата за 

извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни 

разписания за автобусни линии от областна и общинска транспортни схеми по 

определени квоти на Община Малко Търново /вх.№ 763 от 16.05.2018 / 

17. Докладна записка от Веселина Градева - Председател на Общински съвет гр. Малко 

Търново, относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко 

Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества /вх.№ 

772 от 21.05.2018/  
18. Докладна записка от Веселина Градева - Председател на Общински съвет гр. Малко 

Търново, относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация /вх.№ 773 от 

21.05.2018/ 

19.  Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Одобряване на Общ устройствен план на Община Малко Търново  

/вх.№ 785 от 28.05.2018/ 

20. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно предложение 

по процедури BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 

на обществените потребности от общинско значение“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. /ПРСР 2014-2020/. /вх.№ 787от 

29.05.2018/. 

21. Докладна записка от инж.Тонка Стоева  –  зам.кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на община Малко Търново с проектно предложение 

по процедури BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ от 



 
 

 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. /ПРСР 2014-

2020/. /вх.№ 788от 29.05.2018/. 

22. Питания и разни 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за 

общинския дълг и чл. 49, ал. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново, и 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Малко 

Търново, РЕШИ: 

1. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва: 

1.1.  По прихода - 4 306 869 лв. 

1.1.1.  Приходи за държавни дейности - 2 376 967 лв. 

1.1.2.  Приходи за местни дейности - 1 937 287 лв. 

1.1.3.  Временни безлихвени заеми  -        - 7 385 лв. 

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.  По разхода - 4 215 978 лв. 

1.2.1.  Разходи за държавни дейности -   2 321 124 лв. 

1.2.2.  Разходи за местни дейности всичко -   1 894 854 лв. 

Разпределени по функции, дейности и параграфи - съгласно Приложение № 1 

2.  ПРИЕМА отчета за изпълнение на разчет за финансиране на капиталовите 

разходи за 2017 година съгласно Приложение № 2. 

3.  ПРИЕМА отчета за разходите по второстепенни разпоредители за 2017 г. 

4.  ПРИЕМА годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2017 

година съгласно Приложение № 3 

5. ПРИЕМА отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г., съгласно  

чл. 9 от Закона за общинския дълг. 
. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 3 и чл. 94, 

ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО: 

1. Приема актуализиран разчета за финансиране на капиталови разходи 

за 2018г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) 

съгласно Приложение 5а. 

2. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени 

съгласно Приложение 5а. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 

г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 

1. Да се изготви и внесе предложение до министъра на финансите за 

трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи 

по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране разходите 

на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и на улична мрежа по обекти съгласно приложена справка. 
2. Оправомощава кмета на общината да извършва всички правни и 

фактически действия съгласно горното. 
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 На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 3 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 18, т. 3 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" с 

ЕИК: 812117670 за 2017г. 

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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На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 3 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 18, т. 3 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" с ЕИК: 102012746 за 2017г. 

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 

        330 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 3 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 18, т. 3 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 2017г. 

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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На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137 ал. 3 от Търговския закон, във 

връзка с чл. 18, т. 3 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 2017г. 

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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          На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. 3 от 

ЗУТ,  Общински съвет Малко Търново съгласува проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ І-за болница, 

квартал 88 по плана на гр. Малко Търново с цел обособяване на УПИ ІІ-за Център за 

грижа за непълнолетни с умствена изостаналост и дава съгласие да бъде одобрен със 

заповед на кмета на Община Малко Търново. 
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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 бъдат включени в годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинската собственост Глава  II, т. 2, имоти както следва: 

№ Местонахождение на имота Населено място  Площ  

1. УПИ ХІ-снс, кв. 22 и сграда, 

АЧОС № 427 

с. Звездец  700 кв. м 

48 кв. м 

2. УПИ ХІI-снс, кв. 22 и 

сграда, АЧОС № 428 

с. Звездец 500 кв. м 

48 кв. м 

3. УПИ ХІII-снс, кв. 21 и 

сграда, АЧОС № 429 

с. Звездец 780 кв. м 

48 кв. м 

4. УПИ ХІV-снс, кв. 22 и 

сграда, АЧОС № 430 

с. Звездец 550 кв. м 

48 кв. м 

5. УПИ VII-снс, кв. 21 и 

сграда, АЧОС № 425 

с. Звездец 550 кв. м 

48 кв. м 

6. УПИ VІII-снс, кв. 21 и 

сграда, АЧОС № 426 

с. Звездец 550 кв. м 

48 кв. м 

7. УПИ ХVІII-снс, кв. 22 и 

сграда, АЧОС № 432 

с. Звездец 550 кв. м 

48 кв. м 
 

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 бъдат обявени за продажба чрез публично оповестен търг 

имоти в с. Звездец при начална цена както следва:  

 

№ Местонахождение на имота Цена/лева Площ  

1. УПИ ХІ-снс, кв. 22 и сграда, 

АЧОС № 427 

4742,00  700 кв. м 

48 кв. м 

2. УПИ ХІI-снс, кв. 22 и 

сграда, АЧОС № 428 

4329,00 500 кв. м 

48 кв. м 

3. УПИ ХІII-снс, кв. 21 и 

сграда, АЧОС № 429 

6026,00 780 кв. м 

48 кв. м 

4. УПИ ХІV-снс, кв. 22 и 

сграда, АЧОС № 430 

4632,00 550 кв. м 

48 кв. м 

5. УПИ VII-снс, кв. 21 и 

сграда, АЧОС № 425 

4632,00 550 кв. м 

48 кв. м 

6. УПИ VІII-снс, кв. 21 и 

сграда, АЧОС № 426 

4632,00 550 кв. м 

48 кв. м 

7. УПИ ХVІII-снс, кв. 22 и 

сграда, АЧОС № 432 

3781,00 550 кв. м 

48 кв. м 
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           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 София Михайлова 

Димитрова, по отношение на УПИ II – 18, 19, кв. 3 по плана на с. Граматиково, за 

500/1800 кв. м. идеални части от поземления имот, за сумата от  4 004.00 лв. 
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                 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 10 лева/дка за ниви, за срок до 10 години, общински земеделски имоти в 

землището на с. Младежко както следва: 

 
№ Землище  Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.   Младежко Нива 011008 2,500 

 2 Младежко Нива  011021 2.505 

3 Младежко Нива  011029 3,001 

 общо   8,006 
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            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 10 лева/дка, за срок до 10 години, общински земеделски имоти както 

следва: 
№ Землище  Начин на трайно ползване Имот № площ 

1.   Близнак Нива 019040 0,831 

2  Близнак Нива  019041 0.800 

3 Близнак Нива  019044 0,800 

4 Близнак Нива  019047 0,800 

5 Близнак Нива  019061 0,800 

6 Близнак Нива  019074 0,800 

 общо   4,831 
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            Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Община Малко Търново да 

кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”, приоритетна 

ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ”, 

процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG16RFOP001-2.002 

„Енергийна ефективност в периферните райони - 2”. 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        338 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново: 

 I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Малко Търново да разработи и кандидатства с  

проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните 

услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура” от Оперативната програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) 

 II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите 

на Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

III. ДАВА правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и 

представи необходимите документи пред Управляващия орган на Оперативната 

програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        339 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА 

Общински съвет - Малко Търново: 

I. Дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по  

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020), а именно:  

 „Ремонт и реконструкция на улична мрежа гр. Малко Търново“ 

 

II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 

III. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и представи 

необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. 
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           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.2  от 

Закона за автомобилните превози и чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО 

1. Дава съгласие да бъде проведена процедура за възлагане на обществен 

превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от 

общинската и от областната транспортни схеми по определените квоти за Община 

Малко Търново по реда на Закона за обществените поръчки/ ЗОП/ с предмет:  

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

утвърдените  областна и общинска транспортни схеми, съгласно маршрутни 

разписания“, както следва: 

1. Автобусни линии от областна транспортна схема от квотата на Община 

Малко Търново: 

а./гр. Бургас –гр.Малко Търново с начален час на тръгване от гр. Малко 

Търново в 08:00часа и от гр. Бургас в 12:00 часа, изпълнява се целогодишно-

Маршрутно разписание №1; 

б./гр. Бургас –гр.Малко Търново с начален час на тръгване от гр. Малко 

Търново в 14:00часа и от гр. Бургас в 16:30 часа, изпълнява се целогодишно- 

Маршрутно разписание №2;  

в./Бургас – Малко Търново с начален час на тръгване от гр.Малко Търново в 

06:00часа и от гр.Бургас 16:00часа, изпълнява се през летния сезон от 01.06. до 30.09. 

всеки четвъртък- Маршрутно разписание №3; 

г./Бургас – Малко Търново с начален час на тръгване от гр.Малко Търново в 

06:00часа и от гр.Бургас 14:25 часа, изпълнява се през зимния сезон от 01.10. до 31.05. 

всеки четвъртък- Маршрутно разписание №4;  

д./Бургас – Малко Търново с начален час на тръгване от гр.Малко Търново в 

15:30часа , изпълнява се целогодишно в неделя само в едната посока - Маршрутно 

разписание №5; 

е./гр. Бургас –гр.Малко Търново с начален час на тръгване от гр. Малко Търново 

в 06:00часа и от гр. Бургас в 14:25 часа, изпълнява се в сряда,  целогодишно 

Маршрутно разписание №6;  

ж./гр. Бургас –гр.Малко Търново с начален час на тръгване от гр. Малко 

Търново в 06:00часа и от гр. Бургас в 14:25 часа, изпълнява се в петък,  целогодишно- 

Маршрутно разписание №7;  

з./гр. Бургас –гр.Малко Търново с начален час на тръгване от гр. Малко Търново 

в 12:30часа , изпълнява се в неделя,  целогодишно, само едната посока- Маршрутно 

разписание №8.  

2. Автобусни линии от общинска транспортна схема от квотата на Община 

Малко Търново: 

а./гр.Малко Търново – с.Стоилово- гр. Малко Търново с начален час на тръгване 

от гр. Малко Търново в 06:00 часа и 18:00 часа, изпълнява се в понеделник,  

целогодишно- Маршрутно разписание №9; 

 б./гр.Малко Търново – с.Стоилово- гр. Малко Търново с начален час на 

тръгване от гр. Малко Търново в 06:00 часа и 18:00 часа, изпълнява се в четвъртък,  

целогодишно Маршрутно разписание №10;  



 
 

 

в./ гр.Малко Търново – с.Стоилово- гр. Малко Търново с начален час на 

тръгване от гр. Малко Търново в 06:00 часа и 18:00 часа, изпълнява се в събота,  

целогодишно Маршрутно разписание №11.  

2.Редът за пътуване да се извършва съгласно маршрутни разписания №1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11неразделна част от настоящото решение. 

3. Договорът с избрания изпълнител да бъде със срок на изпълнение -5/пет/ 

години, максимално определения в Закона за обществените поръчки/ЗОП/. 

4. Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции, относно 

подготовката, провеждането и избора на изпълнител по процедурата на Кмета на 

Община Малко Търново, като му възлага да предприеме и извърши всички правни и 

фактически действия по провеждането й по реда на Закона за обществените поръчки и 

сключи договор с избрания изпълнител. 

5. Възлага на Кмета на Община Малко Търново осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

Приложение: Маршрутни разписания -11/единадесет/ броя. 
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          На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, със следното 

съдържание: 

§ 1. В чл. 57, ал. 3 думите: „е предназначен за служебно ползване“ се заменя с 

думата: „е ПУБЛИЧЕН“  

§ 2. В чл. 57, ал.3, изр. 2 /второ/: „Справки и извлечение от него се дават само 

на държавната и общинска администрация, на Общинския съвет, съда, 

следствието и прокуратурата“, се заменят с думите „Справки и извлечение от него 

могат да получават всички заинтересовани лица.“ 
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         На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

МАЛКО ТЪРНОВО приема изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, със следното съдържание: 

§ 1. В чл. 20, ал. 2 думите: „председателя на общинския“ се заменя с думите: 

„кмета на общината“  
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       На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал.6 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.105, т.1 от ЗУТ Общински съвет 

Малко Търново одобрява Общия устройствен план на Община Малко Търново. 
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       На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново: 

I. Дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по  

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 

2014-2020), а именно:  

 „Изграждане и на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности на населението в населени 

места на община Малко Търново“ 

 

II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 

III. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и представи 

необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна .агенция 
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       На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново: 

 

I. Дава съгласие Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по  

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 



 
 

 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 

2014-2020), а именно:  

 „Изграждане и обзавеждане на спортна инфраструктура в населени места на 

община Малко Търново“ 

 

II. Декларира, че дейностите включени в проекта съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Малко Търново. 

 

III. Дава правомощия на Кмета на община Малко Търново да подготви и представи 

необходимите документи пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


