
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 18 

 

 
На 31.03.2017  година  в заседателната зала на НЧ „Просвета“ - Малко Търново 

се проведе редовно заседание  на Общински съвет Малко Търново. 

. 

 
Д  Н Е В Е Н     Р Е Д : 

 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО за 2016г. на „МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР – МАЛКО ТЪРНОВО“ ЕООД. /вх.№447 от 16.03.2017г./ 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО на „ХИПОКРАТ-96“ ЕООД. 

/вх.№446 от 16.03.2017г./ 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО за 2016г. на „ХОСПИС-КАЛИЦА 

БЕРБЕРОВА“ ЕООД. /вх.№445 от 16.03.2017г./ 

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

Търново, относно: Приемане на ГФО за 2016г. на „СТРАНДЖА СТРОЙ“ 

ЕООД. /вх.№450 от 17.03.2017г./ 

5. Докладна записка от Веселина Градева – председател на Общински съвет – 

Малко Търново, относно: Приемане на ГФО за 2016г. на „ПКЦНИ - 

ЕКОПАН“ ЕООД. /вх.№453 от 20.03.2017г./ 

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

Търново, относно: Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Малко Търново за 2018г. /вх.№455 от 22.03.2017г./ 

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

Търново, относно: Издаване на Запис на заповед от Община Малко 

Търново в полза на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020г. – Главна дирекция „Градско и 

регионално развитие“, във връзка с изпълнението на проект: 

„Повишаване компетентността на служителите от община Малко 

Търново, бенефициент по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-

2020г., свързана с прилагане на мерките за енергийна ефективност“ 

финансиран по Оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020г.  

/вх.№456 от 23.03.2017г./ 

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

Търново, относно: Представителство на Община Малко Търново в 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



заседание на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-

Бургас“ АД-гр. Бургас /вх.№448 от 16.03.2017г./  

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

Търново, относно: Актуализиране разчета на капиталовите разходи за 

2017г /вх.№460 от 28.03.2017г./  

10.  Докладна  записка  от  госпожа Мария Иванова Николова – Директор на 

Дирекция „Социално подпомагане“ общ. Царево относно: Общинска 

програма за закрила на детето за Община Малко Търново за 2017 година 

/вх.№459 от 24.03.2017г./ 

11. Питания  и разни. 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 199 

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 2016г. 

 

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 

        № 200 

 

 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 2016г. 

 



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 

        № 201 

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 с ЕИК 203043247 за 2016г. 

 

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 

        № 202 

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 2016г. 

 

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 

        № 203 

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 2016г. 

 

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 

        № 204 

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 цоциалното подпомагане и чл.36 б, ал.4 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (Обн. ДВ. Бр.133 от 11 

Ноември 1998г., …изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г.), Общински съвет Малко 

Търново приема: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Малко 

Търново за 2018 година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 205 

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

на задължение чрез издаване на Запис на заповед от община Малко Търново в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с авансово 

плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  №  

BG161RFOP001-8.003-0016-C01 от 20.09.2016 г. за реализирането на проект 

„Повишаване компетентността на служителите от община Малко Търново, 

бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г., свързана с прилагане на 

мерките за енергийна ефективност" 
2. Упълномощава Кмета на община Малко Търново да подпише Запис на 

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

на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” – Главна дирекция „Градско и регионалното 

развитие” в размер на 8 017,80 лв. /осем хиляди и седемнадесет лв. и 80 ст./ за 

обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-8.003-0016-C01 от 20.09.2016 г. за 

реализирането на проект  „Повишаване компетентността на служителите от 

община Малко Търново, бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-



2020 г., свързана с прилагане на мерките за енергийна ефективност" със срок до  

20.11.2018 г. 

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

документи за получаване на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова 

помощ № BG161RFOP001-8.003-0016-C01 от 20.09.2016 г. по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020 г., за реализирането на проект „Повишаване 

компетентността на служителите от община Малко Търново, бенефициент по 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г., свързана с прилагане на мерките за 

енергийна ефективност" със срок до  20.11.2018 г.сключен между община Малко 

Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството Управляващ 

орган по Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и 

регионалното развитие”. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 206 

 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 

„УМБАЛ-Бургас” АД-гр.Бургас, което ще се поведе на 04.04.2017 година, от 11.00 

часа, а при липса на кворум на основание чл. 227,ал. 3 ТЗ  същото ще се проведе на 

19.04.2017 година, от 11:00 часа,  при следния  ДНЕВЕН РЕД: 

1.Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да 

съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното 

заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие 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 

„УМБАЛ-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 

        № 207 

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: 

1. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2017 г. (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) съгласно Приложение 

5а. 

2. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени 

съгласно Приложение 5а. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

        № 208 

 

Общински съвет Малко Търново приема Общинска програма за закрила на 

детето за Община Малко Търново за 2017 година 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


