
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№6 

 
На 25.03.2016  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета“ - Малко Търново 

се проведе редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна  записка  от  Мария Иванова Николова – Директор на Дирекция 

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

закрила на детето в Община Малко Търново за 2016г. /вх.№177 от 

18.03.2016г/ 

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

Търново, относно:  Представителство на Община Малко Търново 

в заседание на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-

Бургас” АД-гр.Бургас /вх.№176 от 18.03.2016г/ 

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

Търново, относно: Определяне броя на членовете и състава на комисията по 

чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове. /вх.№170 от 17.03.2016г/ 

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

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

Търново. /вх.№175 от 17.03.2016г/ 

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

Търново, относно: Продажба на апартамент в гр. Малко Търново. /вх.№174 

от 17.03.2016г/ 

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

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на с. Граматиково за разполагане на пчелни кошери /вх.№185 от 

25.03.2016г/ 

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

Търново, относно: Отдаване под наем на общински земеделски имот в 

землището на с. Граматиково за разполагане на пчелни кошери. /вх.№172 

от 17.03.2016г/ 

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

Търново, относно: Предоставяне под наем на имот – публична общинска 

собственост в землището на с. Бръшлян /вх.№171 от 17.03.2016г/ 

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

Търново, относно: Разкриване на социална услуга „Център за настаняване 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

        тел. 05952 / 30 - 39 ; факс 05952 / 31 28 



от семеен тип за лица с увреждания“ град Малко Търново, като държавно-

делегирана дейност /вх.№ 180/21.03.2016г./  

10.  Питания и разни 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 66 

Общински съвет Малко Търново приема Общинска програма за закрила на 

детето за Община Малко Търново за 2016 година. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 67 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет- Малко Търново: 

 

 1.УПЪЛНОМОЩАВА Илиян Янчев - Кмет на Община Малко Търново да 

представлява общината в заседание на извънредно общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, което ще се поведе при следния  ДНЕВЕН РЕД: 

1.Промяна в капитала на дружеството. 

2.Промяна в Устава на дружеството. 

2.ОПРЕДЕЛЯ Тонка Стоева - Зам.кмет на Община Малко Търново, за 

представител на общината в заседание на извънредно общо събрание на акционерите на 

„МБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Малко Търново 

да участва лично за приемане на посочените решения. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 68 

1. Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ да се състои от 5 члена 

2. Председател на комисията да бъде Петя Йорданова Станева – представител на 

Общината. 

3. Членове на комисията: 

- Веселина Стоянова Градева – представител на общински съвет 

- Донка Янкова Русинова – гражданин 

- Тодор Димитров Браяновски – гражданин 

- Златина Лазарова Иванова – представител на общината  

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 69 

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 Васил Николов Кофинов по отношение на имот с 

идентификатор 46663.501.556 по кадастралната карта на гр. Малко Търново за 195/385 

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

526/12.03.2016 г. за сумата от 2157,00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 70 

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. № 2 в бл. 16, вх. А, ет. 1 в гр. 

Малко Търново. 

          ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 се извърши продажба на общински апартамент № 2 в бл. 16, вх. А, ет. 

1, ж. к. „Изток”, в гр. Малко Търново. на неговия наемател  на цена 7 512 лв. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 71 

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 № 001124 в 

землището на с. Граматиково, с площ 8.756 дка 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 72 

 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 № 001374 в 

землището на с. Граматиково, с площ 17.232 дка 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 73 

 I. На основание 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 конкурс 

имот– публична общинска собственост, № 000633, с площ 21,291 дка, в землището на с. 

Бръшлян, при следните конкурсни условия:  

1. начален годишен наем – 300 лева  

2. срок за наемане – до 10 години 

3. използване на имота за рибарник и туризъм 

4. мероприятия, свързани със съхраняване на екологията 

ІІ. Възлага на кмета на общината да проведе конкурса при горепосочените условия. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 74 

1. Разкрива, считано от 01.09.2016г. „Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни с физически увреждания“ като държавно делегирана дейност с адрес: гр. 

Малко Търново, ул. „Княз Борис I“ №52, с капацитет 25 места. 

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

Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и 

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

 Капацитет – 25 места 

 Персонал – 22 длъжности 

 Издръжка – 220 150.00 лв. (25 места х 8806.00 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. 

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 

 


