
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 23 

 
На 28.07.2017  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:Удостояването на Димо Петков Райков със званието 

„Почетен гражданин на град Малко Търново /вх.№552 от 19.07.2017г./ 

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

Търново, относно: Трансформиране на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи за 2017г.  /вх.№550 от 17.07.2017г./ 

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

Търново, относно: Предложение за включване на детските градини на 

територията на община Малко Търново в списъка на защитени детски 

градини и в списъка на средищни детски градини /вх.№546 от 12.07.2017г./ 

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

Търново, относно: Разформироване на яслена група от Детска градина           

„ Юрий Гагарин“ – гр. Малко Търново   /вх.№551 от 17.07.2017г./ 

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

Търново, относно: Правила за издаване на карти за паркиране на превозни 

средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на 

територията на община Малко Търново /вх.№545от 12.07.2017г./ 

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

Отдаване под наем на общински земеделски имоти за разполагане на 

пчелни кошери в землището на с. Сливарово /вх.№556 от 27.07.2017г./ 

7. Питания  и разни. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 245 

 
На основания чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл. 2 от Наредба № 9  за морално 

стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към Община Малко 

Търново, Общински съвет Малко Търново, удостоява Димо Петков Райков със званието  

„Почетен гражданин на град Малко Търново“. 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 246 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 

2017г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МАЛКО ТЪРНОВО, РЕШИ: 

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

трансформиране на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 

от ЗДБРБ за 2017 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 

        № 247 

                На основание  чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53 и чл. 54 ЗПУО, Общински 

съвет Малко Търново: 

1. Предлага Детска градина „Юрий Гагарин“ - гр. Малко Търново да бъде 

включена в списъка на защитени Детски градини и в списъка на средищни Детски 

градини. 

2. Предлага детска градина „Ален Мак“ - с. Звездец да бъде включена в списъка 

на защитени Детски градини и в списъка на средищни Детски градини. 

3. Предлага Средно училище „Васил Левски“ - гр. Малко Търново да бъде 

включено в списъка на защитени училища и в списъка на средищни училища. 

4. Възлага на кмета на община Малко Търново да предприеме необходимите за 

включване на ДГ „Юрий Гагарин“ - гр. Малко Търново, ДГ „Ален Мак“ - с. Звездец и 

СУ „Васил Левски“ - гр. Малко Търново в горните списъци. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 248 

 

                На основание  чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка чл. 2, ал. 3 и 

ал.5 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне на броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена 

на Министъра на образованието и науката /изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г./, както и 

във връзка с Докладна записка на директорката на ДГ „Юрий Гагарин”- гр. Малко 

Търново до Кмета на Община Малко Търново с вх. № 91-00-276/14.07.2017г., 

Общински съвет Малко Търново, РЕШИ: 

1. Да се разформирова 1 бр. яслена група, в която се приемат деца от 3-месечна 

до 3-годишна възраст в Детска градина „Юрий Гагарин“ - гр. Малко 

Търново, считано от 01.09.2017г. 

2. Да се направи нужната организация от Директора на детската градина 

съгласно Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на Министерство на образованието и 



Закона за предучилищното и училищно образование, считано от 01.09.2017г. за приема 

и организация на работата на останалите две групи. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        № 249 

   На основание  чл. 21, ал.1, т. 23  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99а от ЗДвП, Общински 

съвет Малко Търново: 

1. Приема правила за издаване на карти за паркиране на превозни средства, 

управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на 

община Малко Търново 

2. Възлага на кмета на община Малко Търново да предприеме необходимите 

действия във връзка горното. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 250 

 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 за разполагане на пчелни кошери, чрез публично 

оповестен търг, при начална годишна наемна цена 20 лева/дка, за срок до 10 години, 

общински земеделски имот № 000170, с площ 20,137 дка в землището на с. Сливарово, 

м. „Лозята“. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


