
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№ 35 

 
На 30.11.2018 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 Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, относно: 

Обявяване на 25 /двадесет и пети/ октомври за празничен и неприсъствен на 

територията на Община Малко Търново. /вх.№ 921 от 22.11.2018/ 

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

Търново, относно: Прекратяване на дейността на „ХОСПИС – КАЛИЦА 

БЕРБЕРОВА ЕООД.  /вх.№ 925 от 22.11.2018/ 

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

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

за обществения ред на територията на Община Малко Търново.  /вх.№ 919 от 

22.11.2018/ 

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

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

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Малко Търново.  /вх.№ 920 от 22.11.2018/ 

5. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, относно: 

Отмяна на решение № 371/26.10.2018г. за отдаване под наем на общински 

земеделски имоти в землището на с. Стоилово и с. Евренозово за разполагане 

на пчелни кошери. /вх.№ 916 от 21.11.2018/ 

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

Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Евренозово за разполагане на пчелни кошери. /вх.№ 923 от 

22.11.2018/ 

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

Предоставяне на полските пътища, попадащи в масиви за ползване, на 

съответния ползвател за стопанската 2018-2019г. /вх.№ 915 от 21.11.2018/ 

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

Определяне на цената и продажба на движими вещи – общинска собственост. 

/вх.№ 918 от 22.11.2018/ 

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

Удължаване срока на учредено безвъзмездно право на ползване върху 

общински имот на „Каритас София“. /вх.№ 917 от 21.11.2018/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 
 

 

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

Сключване на предварителен договор за продажба, във връзка с изготвен ПУП 

в с. Стоилово. /вх.№ 924 от 22.11.2018/ 

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

Поставяне на преместваем обект с благотворителна цел в УПИ I-за площад и 

озеленяване в квартал 68 по плана на гр. Малко Търново. /вх.№ 922 от 

22.11.2018/ 

12. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, относно: 

Актуализация на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Малко Търново за 2019г. /вх.№ 910 от 19.11.2018/ 

13. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, относно: 

Промяна в капацитета на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ 

гр. Малко Търново. /вх.№ 911 от 19.11.2018/ 

14. Докладна записка от Илиян Янчев  –  кмет на Община Малко Търново, относно: 

Разкриване на нова социална услуга „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ /ЦСРИ/. /вх.№ 912 от 19.11.2018/ 

15. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        378 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка със становище с изх. № 

08-00-1237 / 08.11.2018г. на Областният Управител на Област Бургас и наш. Вх. № 06-

00-175/09.11.2018г, Общински съвет – Малко Търново, реши: 

 

ОБЯВЯВА 25 /двадесет и пети/ Октомври – ДЕНЯ НА 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МАЛКО ТЪРНОВО за празничен и неприсъствен на 

територията на Община Малко Търново, област Бургас. 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

            379 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА и чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156 

и чл. 266 чл. 274 от Търговския закон, Общински съвет - Малко Търново:  

 

1. ОСВОБОЖДАВА от длъжност управител – д-р МИРОСЛАВ 

ОБРЕЙКОВ ОБРЕЙКОВ 

2. ПРЕКРАТЯВА дейността на "ХОСПИС-КАЛИЦА БЕРБЕРОВА" 

ЕООД с ЕИК: 203043247 

3. ОТКРИВА процедура за ликвидация на "ХОСПИС-КАЛИЦА 

БЕРБЕРОВА" ЕООД с ЕИК: 203043247 

4. ОПРЕДЕЛЯ срок за ликвидация на "ХОСПИС-КАЛИЦА 

БЕРБЕРОВА" ЕООД с ЕИК: 203043247 до 12 месеца от датата на 



 
 

 

обявяване на обстоятелствата в търговския регистър. 

5. ИЗБИРА за ликвидатор на "ХОСПИС-КАЛИЦА БЕРБЕРОВА" 

ЕООД с ЕИК: 203043247 лицето – ДЕЯН ЙОТОВ ЙОТОВ с ЕГН 

8610053982 
6. ВЪЗЛАГА на председателя на Общински съвет – Малко Търново, да 

подпише договор за възлагане на дейността по ликвидация. 

7. ВЪЗЛАГА на новоизбрания ликвидатор да предприеме всички правни и 

фактически действия по обявяване на производството по ликвидация съгласно 

Търговския закон и Закона за Търговския регистър. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        380 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

МАЛКО ТЪРНОВО приема изменение в Наредба за обществения ред на територията 

на Община Малко Търново, със следното съдържание: 

 

§ 1. ОТМЕНЯ чл. 32 

 

§ 2. ИЗМЕНЯ чл. 84 ал. 2 както следва:  

„(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 

14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно 

родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали 

извършването.“ 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

          381 

           На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

МАЛКО ТЪРНОВО приема изменение в Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Малко Търново, със 

следното съдържание: 

 

                 § 1. ОТМЕНЯ чл. 48 ал. 1 предложение 20. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        382 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Малко 
Търново отменя Решение № 371/26.10.2018 г. за отдаване под наем  чрез 
публично оповестен търг, при начална годишна наемна цена 20.00 лв/дка, за 
срок до 10 години, общински земеделски имоти № 000483 – пасище, мера в 



 
 

 

землището на с. Стоилово, с площ 25,000 дка и № 026002 – пасище, мера в 
землището на с. Евренозово, с площ 14,948 дка.  

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        383 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37п от 
ЗСПЗЗ и чл. 7 ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет – 
Малко Търново дава съгласието си да бъде предоставено право на ползване 
върху общински земеделски имот № 026002 – пасище, мера в землището на с. 
Евренозово, целия с площ 14,948 дка за разполагане на пчелни кошери, на цена 
от 230 лв./дка за срок до 10 години. 
  
  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

        384 

       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 2018 - 

2019 година.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        385 

 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 „Мицубиши“, модел Паджеро ВАН 2,8 ТДИ, А6084КХ, да бъде обявен за продажба 

чрез публично оповестен търг, при начална цена 490 лева и „Мицубиши“, модел 

Шогун, А6084КХ, да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при 

начална цена 500 лева.  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        386 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост,  Общински съвет – Малко Търново дава съгласието 

си да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на „Каритас София” върху 

„кафе - еспресо” с площ 170 кв.м., обособено в самостоятелни помещения – частна 

общинска собственост, на първия етаж в сграда - Младежки дом в гр. Малко Търново, с 

идентификатор 46663.501.929.1 по кадастралната карта на гр. Малко  Търново, за срок 

от 2 години. 



 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        387 

                На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 3, във 

връзка с ал. 1 от Закона за устройство на територията, и чл. 57 от Наредбата за 

общинската собственост Общински съвет Малко Търново дава съгласието си Кмета на 

Общината да сключи предварителен договор с „Дисконт 65“ ЕООД, ЕИК 204853407, 

като собственик на 7167 кв. м от новообразуван УПИ III, кв. 30 по плана за регулация 

на с. Стоилово за 660 кв. м в идеална част от новообразувания имот с обща площ 7827 

кв. м,  на цена 8326 лв.  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        388 

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и  във връзка с чл. 

4, ал. 3 от Наредба № 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения 

за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и 

монументално-декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко 

Търново приема схема за поставяне на преместваем обект с благотворителна цел в УПИ 

І-за площад и озеленяване в квартал 68 по плана на гр. Малко Търново. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        389 

      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, Общински 

съвет Малко Търново приема:  

1. Актуализиран „Годишен план  за развитие на социалните услуги в Община 

Малко Търново за 2019 година“ . 

2. Възлага на Кмета на Община Малко Търново да предостави по електронен път 

Решението на ОбС  и плана по т.1 на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане, чрез Регионалната 

дирекция за социално подпомагане. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        390 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3. т.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Малко Търново:  

1. Дава съгласие за намаляване капацитета на социалната услуга „Дневен 

център за възрастни с увреждания гр. Малко Търново“,  държавно делегирана 

дейност с адрес: гр. Малко Търново, ул.“Георги Кирков” № 14,  ет. 1, от 45 места 

на 25 места, считано от 01.01.2019 г. 



 
 

 

2. Приема натурални показатели, съгласно Решение на МС № 277/24.04.2018 г. и 

Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и 

социалните услуги в общността от 30.10. 2012 г.,  както следва: 

 Капацитет – 25 места 

 Персонал – 10 длъжности 

 Издръжка – 178 000.00 лв. (25 места х 7120.00 лв. ЕРС) 

 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 

        391 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3. т.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Малко Търново:  

1.  Дава съгласие за  разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция” 

като държавно делегирана дейност с адрес: гр. Малко Търново, ул.“Георги Кирков” № 

14,  ет. 2,  с капацитет 30 места , считано от 01.01.2019 г.   

2.   Приема натурални показатели, съгласно Решение на МС № 277/24.04.2018 г. и 

Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и 

социалните услуги в общността от 30.10. 2012 г.,  както следва: 

 Капацитет – 30 места 

 Персонал – 9 длъжности 

 Издръжка – 94 500.00 лв. (30 места х 3150.00 лв. ЕРС) 

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. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


