
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 21 

 
На 31.05.2017  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: Безвъзмездно предоставяне на обект „Тракийско 

светилище Мишкова нива“ на община Малко Търново за управление и 

осъществяване на дейности, свързани с опазването и предоставянето на 

културната ценност /вх.№503 от 22.05.2017г./ 

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

Търново, относно: Безвъзмездно предоставяне на обект „Могилен 

некропол в местността Пропада“ на община Малко Търново за 

управление и осъществяване на дейности, свързани с опазването и 

предоставянето на културната ценност /вх.№504 от 22.05.2017г./ 

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

Търново, относно: Приемане на безвъзмездно дарение на недвижим имот 

от ТПК „Георги Москов /вх.№505 от 22.05.2017г./ 

4. 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: 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. 

Малко Търново“ №BG16RFOP001-2.001-0034-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. /вх.№502 от 

22.05.2017г./ 

5. 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.№501 от 22.05.2017г./ 

6. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на община    Малко 

Търново, относно: Обособяване на площадки за поставяне на контейнери 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Малко 

Търново. /вх.№496 от 19.05.2017г./ 

7. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на община    Малко 

Търново, относно: Придобиване на апартамент в бл. 10 в с. Звездец 

/вх.№500 от 19.05.2017г./ 

8. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на община    Малко 

Търново, относно: Продажба на общински апартамент в гр. Малко 

Търново. /вх.№498 от 19.05.2017г./ 

9. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на община    Малко 

Търново, относно: Определяне на цената и продажба на имот – частна 

общинска собственост в гр. Малко Търново. /вх.№497 от 19.05.2017г./ 

10. Докладна  записка  от инж. Тонка Стоева – зам. кмет на община    Малко 

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

землището на с. Младежко за разполагане на пчелни кошери /вх.№499 

от 19.05.2017г./ 

11. Докладна  записка  от  Веселина Градева – Председател на Общински съвет 

Малко Търново, относно: Одобрение и утвърждаване на условията по 

договора за възлагане на управление на дружества със 100% общинска 

собственост /вх.№509 от 25.05.2017г./ 

12. Питания  и разни. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 220 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   

1. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ Община Малко Търново чрез кмета на общината, да 

изготви и внесе искане в Министерство на културата за предоставяне на обект: 

„Тракийско светилище Мишкова нива“, разположен в землището на гр. Малко 

Търново, общ. Малко Търново, обл. Бургас за управление и осъществяване на 

дейности, свързани с опазването и представянето на културната ценност за срок от 10 

години, съгласно разпоредбата на чл. 12 ал. 4 т.1 от ЗКН. 

2. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Община Малко Търново чрез кмета на общината да 

приеме за управление, стопанисване и осъществяване на дейности, свързани с 

опазването и представянето на културната ценност за срок от 10 години, съгласно 

разпоредбата на чл. 12 ал. 4 т.1 от ЗКН, обект: „Тракийско светилище Мишкова 

нива“, разположен в землището на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново, обл. 

Бургас  

3. Възлага на Илиян Костов Янчев - Кмет на общината, да предприеме всички 

правни и фактически действия във връзка с горното. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 221 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет - Малко Търново:   



4. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ Община Малко Търново чрез кмета на общината, да 

изготви и внесе искане в Министерство на културата за предоставяне на обект: 

„Могилен некропол в местността Пропада“ - недвижима културна ценност с 

„национално значение“, разположен в землището на гр. Малко Търново, общ. Малко 

Търново, обл. Бургас за управление и осъществяване на дейности, свързани с 

опазването и представянето на културната ценност за срок от 10 години, съгласно 

разпоредбата на чл. 12 ал. 4 т.1 от ЗКН. 

5. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Община Малко Търново чрез кмета на общината да 

приеме за управление, стопанисване и осъществяване на дейности, свързани с 

опазването и представянето на културната ценност за срок от 10 години, съгласно 

разпоредбата на чл. 12 ал. 4 т.1 от ЗКН, обект: „Могилен некропол в местността 

Пропада“ - недвижима културна ценност с „национално значение“, разположен в 

землището на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново, обл. Бургас  

6. Възлага на Илиян Костов Янчев - Кмет на общината, да предприеме всички 

правни и фактически действия във връзка с горното. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 222 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 14 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19 ал. 1 и 

ал. 3 във връзка с чл. 15 ал. 1 т.1 от Наредба за получаване и управление на дарения от 

Община Малко Търново,  Общински съвет - Малко Търново:   

1. ПРИЕМА ДАРЕНИЕ от ТРУДОВО ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ 

„ГЕОРГИ МОСКОВ“ с БУЛСТАТ 812115477, представляващо: 118,84 кв.м. идеални 

части от сграда с идентификатор № 46663.501.1019.4, вид собственост: ЧАСТНА; 

функц. Предназначени: сграда за битови услуги, брой етажи 1, застроена площ 184 

кв.м., находяща се в гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян, съгласно нотариален акт № 46, 

том № 1, дело № 102 от 01.09.1994г. на РС- Малко Търново 

2. ВЪЗЛАГА на кмета на общината да предприеме всички правни и фактически 

действия за приемане на дарението и неговото актуване, съгласно разпоредбите на 

действащото българско законодателство и чл. 19 от наредба за получаване и 

управление на дарения от Община Малко Търново 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 223 

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  №  

BG161RFOP001-2.001-0034-C01 от 01.09.2016 г. за реализирането на проект 

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. 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 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 599 714,08 лв. /петстотин деветдесет и девет хиляди седемстотин 

и четиринадесет лв. и 08 ст./ за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Договор 



за отпускане на безвъзмездна финансова помощ Договор №  BG161RFOP001-2.001-

0034-C01 от 01.09.2016 г. за реализирането на проект  „Реконструкция, модернизация 

и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Малко Търново " със срок до  01.05.2019 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 № BG161RFOP001-2.001-0034-C01 от 01.09.2016 г. по Оперативна програма 

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

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново " със срок до  01.05.2019 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 

        № 224 

 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 08.06.2017 година, от 11.00 

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

23.06.2017 година, от 11:00 часа,  при следния  ДНЕВЕН РЕД: 

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. - 

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

директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от 

регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор. 

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г. - проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за 

дейността за 2016 г. 

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от 

регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистрирания одитор. 

5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 

дейността им през 2016 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите 

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

2016 г. 

6. Избор на регистриран одитор за 2017 г. - проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017 

г. 
7. Промяна в състава на Съвета на директорите - проект на Решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 

директорите. 



8.Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на 

Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания съвет на директорите. 

9.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. 

            10.Приемане на разработена от Съвета на директорите допълнена и разширена 

програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на 

лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на 

дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 

допълнената и разширена програма. 

11 .Приемане решение за даване мандат на Изпълнителния директор да сключи 

договор за заем от името на „УМБАЛ-Бургас“ АД, в качеството му на 

кредитополучател при условията, които одобри редовното общо събрание на 

акционерите - проект за Решение: Редовното общо събрание на акционерите на 

„УМБАЛ-Бургас“ АД, дава мандат на Изпълнителния директор на „УМБАЛ-Бургас“ 

АД да сключи договор за заем, от името на „УМБАЛ-Бургас“ АД, като 

кредитополучател, при условията на внесеното предложение. 

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 

        № 225 

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 контейнери за разделно събиране на отпадъци: 

- В района на СУ „Васил Левски“ – квартал 77 по плана на гр. Малко Търново;  

- В района на ДГ „Юрий Гагарин“ – квартал 9 по плана на гр. Малко Търново; 

- В района на парка в източната част на града, квартал 60; 

- В района на парка в северната част на града, квартал 2; 

- В района на к-с „Вишняев“, между квартали 93-94; 

- В района на к-с „Изток“, квартали 36-37  

- В района на бившите магазин „Свобода“ и автогара – квартал 43;  

- В района на бившата закусвалня, квартал 41. 



- В района на паркинга под сградите на Общинска администрация Малко Търново 

и Районно управление на полицията – квартал 28.    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 226 
 

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 - общинска 

собственост за 2017 г. към Раздел ІV ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ 

ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ: 

т. 1 Апартамент № 3, ет. 2, вх. А, с. Звездец, чрез закупуване със собствени средства. 

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34 ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 6, ал. 1 от наредбата за общинската собственост  

Общински съвет дава съгласието си Община Малко Търново да закупи от Руска 

Петрова Дишкова, Христо Иванов Дишков и Петя Иванова Дишкова Апартамент № 3, 

ет. 2, вх. А, с. Звездец, с площ 38,35 кв. м на цена 2000 лева  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 227 

 
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. № 11 в бл. 16, вх. А, ет. 4, ж.к. 

„Изток“,  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  Венелин Момчилов Парапанов на 

цена 6 547 лв. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 228 
 

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 имот с идентификатор 46663.501.765 по кадастралната карта на гр. Малко 

Търново с площ 339 кв. м. и построената в имота сграда с идентификатор 

46663.501.765, с площ 67 кв. м.  

 

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 имот с идентификатор 46663.501.765 по кадастралната карта на гр. Малко Търново с 

площ 339 кв. м. и построената в имота сграда с идентификатор 46663.501.765, с площ 



67 кв. м. да бъде обявен за продажба чрез публично оповестен търг, при начална цена 

7015 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 229 
 

           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 № 000130 в 

землището на с. Младежко, с площ 0.562 дка 

Р Е Ш Е Н И Е 

         № 230 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във вр. с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 3 от Наредба 

за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново 

върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 141 ал. 7 от 

Търговския закон, Общински съвет - Малко Търново, РЕШИ: 
1. Одобрява и утвърждава условията по договора за възлагане на управление на 

д-р Мирослав Обрейков Обрейков като управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - 

МАЛКО ТЪРНОВО“ ЕООД с ЕИК 102608828 

2. Упълномощава кмета на общината да подпише договорът за възлагане на 

управление на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - МАЛКО ТЪРНОВО“ ЕООД с ЕИК 

102608828 с управителя съгласно чл. 141 ал. 7 от Търговския закон. 

3. Одобрява и утвърждава условията по договора за възлагане на управление на 

д-р Мирослав Обрейков Обрейков като управител на „ХОСПИС – КАЛИЦА 

БЕРБЕРОВА“ ЕООД с ЕИК 203043247 

4. Упълномощава кмета на общината да подпише договорът за възлагане на 

управление на „ХОСПИС – КАЛИЦА БЕРБЕРОВА“ ЕООД с ЕИК 203043247 с 

управителя съгласно чл. 141 ал. 7 от Търговския закон. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


