
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 40 

 

 

 

На 24.04.2019 година в заседателната зала на НЧ „Просвета“ се проведе редовно 

заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

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

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Малко Търново  

/вх.№ 1019 от 17.04.2019г./  

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

Смяна предназначението и одобряване продажната цена на общински 

апартамент в с. Звездец /вх.№1021 от 17.04.2019г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. Звездец  

/вх.№ 1022от 17.04.2019г./ 

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

Предоставяне право на ползване върху общински земеделски имот в 

землището на с. Заберново за разполагане на пчелни кошери  /вх.№ 1020от 

17.04.2019г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на гр. Малко 

Търново за разполагане на пчелни кошери.  /вх.№ 1023 от 17.04.2019г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на с. Бяла вода 

за разполагане на пчелни кошери /вх.№ 1024 от 17.04.2019г./ 

7. Докладна записка от Веселина Градева  –  Председател на Общински съвет - Малко 

Търново, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. /вх.№ 1018 от 

09.04.2019г./  
8. Докладна записка от Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново, относно: 

Представителство на Община Малко Търново в заседание на редовно събрание 

на „УМБАЛ“ АД – гр. Бургас  /вх.№ 1026 от 24.04.2019г./ 

9. Питания и разни 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 435 

 
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: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Малко Търново за 2020 година. 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 436 

 
          І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12 ал. 2 и чл. 14 ал. 1 

от Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет Малко Търново включва в групата на 

общинските жилища предназначени за продажба ап. № 3 в бл. 13, вх. Б, ет. 1, в с. 

Звездец. 

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

Наредбата за реда на управление и разпореждане с жилищните имоти – частна 

общинска собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си  да се 

извърши продажба на общински апартамент ап. № 3 в бл. 13, вх. Б, ет. 1, в с. Звездец на 

неговия наемател Димитър Иванов Русев на цена 5215 лева. 

   

Р Е Ш Е Н И Е № 437 

 
 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 общински земеделски имот 

№ 010041, с площ 0.979 дка, с начин на трайно ползване нива, пета категория, в 

землището на с. Звездец, м. „Край село“,  при начална годишна наемна цена - 20,00 

лв./дка, за срок от 10 години 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 438 

 
 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 2,000 дка от общински 

земеделски имот № 000136 – пасище, мера в землището на с. Заберново, целия с площ 

9,738   дка за разполагане на пчелни кошери, на цена от 44 лв. за два декара на година 

за срок от 10 години. 
 

         

Р Е Ш Е Н И Е № 439 

 
 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 от 10 години, общински земеделски имот с 

идентификатор 46663.49.262 в землището на гр. Малко Търново, с площ 6.786 дка. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 440 

 
 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 от 10 години, общински земеделски имот № 036013 – 

нива, с площ 3,000 дка в землището на с. Бяла вода. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 441 

 
 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Малко Търново одобрява 

отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на лицето 

Ангел Ончев Сербезов, ЕГН ********** 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 442 

 

 На основание чл. 43 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на 

собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на 

търговските дружества и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Малко Търново: 

 

1. УПЪЛНОМОЩАВА ИЛИЯН ЯНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО да представлява Общината в провеждане на редовно общо събрание на 

акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД - гр. Бургас, като гласува както прецени – „за“; 

„против“ и/или „въздържал се“, на предварително обявения  ДНЕВЕН РЕД, а именно: 

 

1. По доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. – 

с проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 

2. За одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г, заверен от 

регистриран одитор – с проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

одобрява годишния финансов отчет  на дружеството за 2018 г, заверен от 

регистрирания одитор.  

3. За приемане на консолидиращия доклад за дейността за 2018 г – с проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за  2018 г. 

4. За одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г, заверен от 

регистрирания одитор – с проект на Решение: Общото събрание на акционерите  

одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2018, заверен от регистрирания 

одитор. 

5. За разпределение на печалбата на дружеството за 2018 г – с проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на 



дружеството за 2018 г. 

6. За освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2018 г – с проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите  за дейността им през 

2018 г. 

7. За избор на регистриран одитор за 2019 г – с проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 

2019г. 

8. За приемане и утвърждаване на основание чл. 10 от Наредбата за организацията 

и реда  за извършване на проверка на декларациите и установяване на конфликт на 

интереси, приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г, на Вътрешни правила на „УМБАЛ – 

Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата  за организацията и реда извършване на 

проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси. Проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите приема и утвърждава текста на Вътрешни 

правила на „УМБАЛ-Бургас“ АД за изпълнението на  Наредбата за организацията и 

реда за извършване на проверка  на декларациите и за установяване на конфликт на 

интереси. 

9.1. За определяне състава на Комисията  при „УМБАЛ-Бургас“ АД по чл. 11, 

ал. 2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 

26.09.2018 г. във вр. с чл. 11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ-

Бургас“ АД за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на 

проверка на декларациите и за установяването конфликт на интереси, на която се 

възлага приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от 

тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването 

на данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на 

проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси. Проект на 

Решение: Приема предложения състав на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата 

за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 

установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г. във вр. с 

чл. 11 и следващите от Вътрешните правила на „УМБАЛ-Бургас“ АД за 

изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяването конфликт на интереси, на която се възлага 

приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и 

унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на 

данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на 

проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси 

 9.2. За определяне на председател на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване 

конфликт на интереси измежду избраните й членове по т. 9.1 от дневния ред. Проект 

на Решение: Определя за председател на Комисията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване 

конфликт на интереси предложеното лице. 

9. За промяна в състава на Съвета на директорите - проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 

директорите. 

10. За определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите. 

11. За определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 



които няма да бъде възложено управлението - проект на Решение: Общото събрание 

на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението, да бъде 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 Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 

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

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

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

императивните разпоредби на нормативен акт. 

12. Относно промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

13.  Относно промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.  

 

 

2. ОПРЕДЕЛЯ ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА - ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО 

ТЪРНОВО, за представител на Общината в заседание на редовното общо събрание на 

акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, при невъзможност на Кмета на 

Община Малко Търново да участва лично за приемане на посочените решения. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


