
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 14 

 

 

На 28.10.2020 година в заседателната зала на НЧ „Просвета-1914“ се проведе 

редовно заседание на Общински съвет - Малко Търново. 

 

 

1. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Кандидатстване на община Малко Търново по процедура 

BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с 

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ и вземане на решение за 

разкриване на услугата „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ 

/ЦГЛУИ/. /вх.№ 296 от 21.10.2020г/ 

2. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Представителство на Община Малко Търново в заседание на 

извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД – гр. 

Бургас. /вх.№ 297 от 21.10.2020г./ 

3. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Относно: Обявяване на проект за изменение на подробен устройствен 

план - план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлен имот 

46663.501.1430 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, за който е 

отреден УПИ II-за терен на МТС, квартал 61 по плана на гр. Малко Търново / 

вх.№ 302 от 21.10.2020г./ 

4. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Поставяне на преместваем обект  пластика „Огнени крила“ в УПИ ІV-

за КОО в квартал 68 по плана на гр. Малко Търново. / вх.№ 303 от 21.10.2020г./ 

5. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план /ПУП – ПП/ за нов електропровод 110 kV от новопроектирана 

фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново“ в поземлен имот 

46663.52.588, м. „Добържана“, гр. Малко Търново до подстанция „Малко 

Търново“ в поземлен имот 46663.501.60/ вх.№ 301 от 21.10.2020г./ 

6.  Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Смяна предназначението и одобряване продажната цена на общински 

апартамент в с.Звездец. /вх.№ 299 от 21.10.2020г./ 

7. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

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

Евренозово. / вх.№ 298 от 21.10.2020г./ 

8. Докладна  записка  от  господин Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново, 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в с. Евренозово. 

/вх.№ 300 от 21.10.2020г./ 

9. Питания  и разни. 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



Р Е Ш Е Н И Е № 137 

 

1. Общински съвет Малко Търново дава съгласие община Малко Търново да 

кандидатства по ОП „РЧР 2014-2020 г.“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова 

дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на 

новите услуги“  с проектно предложение „Нова дългосрочна грижа за възрастните и 

хората с увреждания, предоставяне на услугата Център за грижа за лица с умствена 

изостаналост в община Малко Търново“.  

2. Общински съвет Малко Търново дава съгласие за създаване на социалната 

услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост ” с капацитет 15 места, която 

след изтичане срока на договора ще бъде предлагана като държавно делегирана 

дейност, финансирана със средства от държавния бюджет. 

 

3. Общински съвет Малко Търново одобрява създаването на асоциирано 

партньорство между община Малко Търново и съответната държавна институция /ДПБ 

или Министерство на здравеопазването/ във връзка с реализирането на проектното 

предложение и настаняване на потребители в новосъздаващата се институция. 

 

4. Възлага на Кмета на Община Малко Търново да предприеме необходимите 

действия за подаване на проектното предложение. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 138 

 

 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 извънредно 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. Приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите 

на „УМБАЛ Бургас“ АД, прието на заседанието му по т. 1 от дневния ред по Протокол 

№ 23/29.09.2020 г за сключването на Договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД, 

ЕИК 121884560 – проект на Решение: Извънредното общо събрание на акционерите 

на „УМБАЛ Бургас“ АД одобрява Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ 

Бургас“ АД, прието на заседанието му по т. 1 от дневния ред по Протокол № 

23/29.09.2020 г, за сключването на Договор за кредит с „Търговска банка Д“ АД, ЕИК 

121884560. 

2. ОПРЕДЕЛЯ ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, за представител на Общината в заседание на 

извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, при 

невъзможност на Кмета на Община Малко Търново да участва лично за приемане на 

посоченото решение. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е № 139 

 

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 поземлен имот 

46663.501.1430 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, за който е отреден УПИ 

II-за терен на МТС, квартал 61 по плана на гр. Малко Търново и дава съгласие да бъде 

одобрен със заповед на кмета на Община Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 140 

 

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 - пластика „Огнени крила“ в УПИ ІV-

за КОО в квартал 68 по плана на гр. Малко Търново. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 141 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията 

Общински съвет  гр. Малко Търново допуска изготвянето на подробен устройствен 

план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за нов електропровод 110 kV от новопроектирана 

фотоволтаична електроцентрала „Малко Търново“ в поземлен имот 46663.52.588, м. 

„Добържана“, гр. Малко Търново до подстанция „Малко Търново“ в поземлен имот 

46663.501.60, гр. Малко Търново 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 142 

 

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. 12, вх. Б, ет. 1 в с. 

Звездец, община 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. 12, вх. Б, ет. 

1 в с. Звездец, община Малко Търново, чрез публично оповестен търг,  при 

първоначална  цена 5063,00 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 143 

 

 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 12 лева/дка, за срок от 10 години, общински земеделски имот с 



идентификатор 27022.23.133, с площ 11,136 дка в землището на с. Евренозово, общ. 

Малко Търново, м. „Райков чукар“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 144 

 

 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 

бъде включен в годишната програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинската собственост за 2020 г. УПИ ХІ – общ. в кв. 14 по плана на с. Евренозово, с 

площ 420 кв. м, за който е съставен АЧОС № 510/30.06.2003 г. 

 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 УПИ ХІ – 

общ. в кв. 14 по плана на с. Евренозово, с площ 420 кв. м, за който е съставен АЧОС № 

510/30.06.2003 г. при начална цена 5470.00 лева. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                        / ДИЧО ВОЙКОВ/ 


