
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№ 41 

 

 

 

На 31.05.2019 година в заседателната зала на НЧ „Просвета“ се проведе редовно 

заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

1. Докладна записка от Деян Йотов Йотов – Ликвидатор на Хоспис – Калица 

Берберова , относно: Приемане на ГФО за 2018г. на „ХОСПИС – КАЛИЦА 

БЕРБЕРОВА“ ЕООД  /вх.№1037  от 17.05.2019г./ 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО на „ХИПОКРАТ-96“ ЕООД за 2018г. /вх.№ 

1035 от 16.05.2019г./ 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – МАЛКО 

ТЪРНОВО“ ЕООД за 2018г. /вх.№ 1034 от 16.05.2019г./ 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО на „СТРАНДЖА СТРОЙ“ ЕООД за 2018г. 

/вх.№ 1033 от 16.05.2019г./ 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО на „ПКЦНИ - ЕКОПАН“ ЕООД за 2018г. 

/вх.№ 1032 от 16.05.2019г./ 

6. Докладна записка от Златка Костадинова Вълчева – Директор на Дирекция 

„Социално подпомагане“ общ. Царево, относно: Общинска програма за закрила 

на детето за Община Малко Търново за 2019 година. /вх.№ 1027 от 02.05.2019г./ 

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

Издаване Запис на заповед от Община Малко Търново в полза на ДФЗ – РА, 

Управляващ орган по ПРСР 2014-2020.  /вх.№ 1039 от 21.05.2019г./  

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

Трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за 

2019.  /вх.№ 1041 от 21.05.2019г./  

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

Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019г.  

/вх.№ 1039 от 21.05.2019г./  

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

Поставяне на паметна плоча в чест на загиналите жители на с. Бръшлян във 

Войните за национално обединение на България.  /вх.№ 1042 от 23.05.2019г./  

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

Прекратяване на съсобственост в имот в гр. Малко Търново.  /вх.№ 1043 от 

23.05.2019г./  

12. Питания и разни 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 443 

 
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 – в ликвидация с ЕИК 203043247 за 2018г. 

 

2. Ликвидатора 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 № 444 

 
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 2018г. 

 

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 № 445 

 
 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 2018г. 

 

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 № 446 

 
 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 2018г. 

 

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 № 447 

 
 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 "ПРОГРАМНО-

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-ЕКОПАН" 

ЕООД с ЕИК 102089600 за 2018г. 

 

2. Не освобождава от отговорност управителя на дружеството, поради 

неефективно ръководство на дружеството. 

 

3. 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 № 448 

 
На основание чл.3, ал.1 от ППЗЗД във вр. с чл.21, т.12 от ЗМСМА, Общински 

съвет Малко Търново: 

 
 Приема Общинска програма за закрила на детето за Община 
Малко Търново за 2019 година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 449 
  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 Общински съвет Малко Търново РАЗРЕШАВА 

поемането на задължение чрез издаване на Запис на заповед от кмета на община 

Малко Търново в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция 

във връзка с авансово плащане по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  №  BG06RDNP001-7.007-0059-C01 от 08.05.2019г. за 

реализирането на проект „Изграждане и обзавеждане на комбинирана спортна 

площадка в УПИ II – за игрище, кв. 26 по плана на с. Звездец общ. Малко 

Търново“. 

 

2. УПЪЛНОМОЩАВА кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен 

фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Управляващ орган по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020г. в размер на 48 829 лв. /четиридесет и осем 

хиляди осемстотин двадесет и девет лв./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане 

по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG06RDNP001-7.007-0059-C01 от 08.05.2019г. за реализирането на проект 

„Изграждане и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в УПИ II – за 

игрище, кв. 26 по плана на с. Звездец общ. Малко Търново“ със срок до  

08.11.2022г. 

 

3. ВЪЗЛАГА на кмета на община Малко Търново да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №  BG06RDNP001-7.007-0059-C01 от 

08.05.2019г. за реализирането на проект „Изграждане и обзавеждане на комбинирана 

спортна площадка в УПИ II – за игрище, кв. 26 по плана на с. Звездец общ. Малко 

Търново“. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 450 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 

г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 

 

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

трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 

2019 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. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 451 

 

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: 

3. Приема актуализиран разчета за финансиране на капиталови разходи 

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

съгласно Приложение 5а. 

4. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени 

съгласно Приложение 5б. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 452 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 57, ал. 1 и чл. 62, ал. 8 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет Малко Търново разрешава поставянето на 

паметна плоча в чест на загиналите жители на с. Бръшлян във Войните за национално 

обединение на България, на югозападната страна на оградата на църква „Свети 

Димитър“ – попадаща в урегулиран поземлен имот I, квартал 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 453 

 
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 съсобственост 

между Община Малко Търново и Йордан Михайлов Ангелов по отношение на имот с 

идентификатор 46663.501.317 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 82/181 

идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС № 

630/21.05.2019 г. за сумата от 966,00 лв. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


