
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

 

  П Р О Т О К О Л 

№8 

 
На 20.05.2016  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 годишните финансови отчети на 

търговските дружества със сто процента участие на Община Малко 

Търново в капитала за 2015 г./вх.№224 от 13.05.2016г/ 

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

Търново, относно: Програма за развитие на туризма в Община Малко 

Търново 2016-2017 г. /вх.№222 от 12.05.2016г/ 

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

Търново, относно: Приемане на План за противодействие на тероризма на 

община Малко Търново /вх.№210 от 04.05.2016г/ 

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

Търново, относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Малко Търново за 2017 година /вх.№217 от 11.05.2016г/ 

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

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

от семеен тип“, като държавно-делегирана дейност /вх.№218 от 11.05.2016г/ 

6. 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.№223 от 12.05.2016г/ 

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

Търново, относно: Определяне на цената и продажба на движима вещ – 

общинска собственост  /вх.№213 от 11.05.2016г/ 

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

Търново, относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в гр. 

Малко Търново /вх.№212 от 11.05.2016г/ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII – 4, кв.2 по 

плана на с. Калово /вх.№216 от 11.05.2016г/ 

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

Търново, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V - 34, кв.10 по 

плана на с. Евренозово /вх.№215 от 11.05.2016г/ 

         ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

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



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

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

землището на с. Звездец за разполагане на пчелни кошери /вх.№214 от 

11.05.2016г/ 

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

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

землището на с. Визица /вх.№219 от 11.05.2016г/ 

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

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

землището на с. Бяла вода /вх.№220 от 12.05.2016г/ 

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

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

землището на с. Стоилово /вх.№221 от 12.05.2016г/ 

15.  Питания и разни 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 84 

 
Приема годишният финансов отчет за 2015 г. „Медицински център Малко 

Търново“ ЕООД  със сто процента участие на Община Малко Търново в капитала. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 85 

 
Приема годишният финансов отчет за 2015 г. на . „Хипократ 96“ ЕООД 

гр.Малко Търново  - търговско дружество със сто процента участие на Община Малко 

Търново в капитала. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 86 

 
Приема годишният финансов отчет за 2015 г. на „Хоспис „Калица Берберова“ 

ЕООД Малко Търново – търговско дружество със сто процента участие на Община 

Малко Търново в капитала. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

       № 87 

 
Приема годишният финансов отчет за 2015 г. „Странджастрой ЕООД“ гр.Малко 

Търново  - търговско дружество със сто процента участие на Община Малко Търново в 

капитала. 



Р Е Ш Е Н И Е 

       № 88 

 
1. Приема годишният финансов отчет за 2015 г. на Програмно Координационен 

център за научни изследвания ЕКОПАН ЕООД -  търговско дружество  със сто 

процента участие на Община Малко Търново в капитала; 

2. Не освобождава от отговорност управителя на търговско дружество Програмно 

Координационен център за научни изследвания ЕКОПАН ЕООД - Стефан 

Пейков; 

3. Възлага и упълномощава Веселина Градева – Председател на общински съвет – 

Малко Търново да предприеме всички правни и фактически действия за 

установяване на факти и обстоятелства по финансовото и икономическо 

състояние на дружеството и представи доклад. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 89 

 
Общински съвет – Малко Търново приема предложената програма за развитие 

на туризма в Община Малко Търново 2016-2017 г. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 90 

 
Ha основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Решение № 1 от 05.01.2016г. на Министерски съвет на Република 

България, Общински съвет-Малко Търново приема План за противодействие на 

тероризма на община Малко Търново. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 91 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19 ал.2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл.36б  ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Малко Търново Р Е Ш И: 

Приема за подкрепа и реализация  Годишен план  за развитие на социалните услуги в Община 

Малко Търново за 2017 година 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 92 

 
На основание чл. 36в, ал.4, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 21 от ЗМСМА,  Общински съвет - Малко Търново 

реши: 
Текстът на Решение № 74 от 25.03.2016 г. да бъде коригиран и придобие следния 

вид: 

1.  Разкрива, считано от 01.01.2017 г.  „Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни с болест на Алцхаймер ” като държавно делегирана дейност с адрес: гр. 

Малко Търново, ул.“Княз Борис I” № 52 и капацитет 15 места“.  

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

Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и 

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

 Капацитет – 15 места 

 Персонал – 14 длъжности 

 Издръжка – 153 780.00 лв. (15 места х 10252.00 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. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 

 
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.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; 

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; 

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015 г.; 

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015 г., 

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

дейността им през 2015 г; 

6.Избор на регистриран одитор за 2016 г.; 

7.Промяна в състава на Съвета на директорите; 

8.Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите; 

9.Oпределяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението; 

10.Промяна в капитала на дружеството; 

11.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 

№ 94 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка чл. 35 ал. 1 от Закона за 

общинската собственост Общински съвет – Малко Търново дава съгласието си верижен 

трактор, марка „ЧТЗ – Уралтрак“, модел Т – 130, А 05366, да бъде обявен за продажба 

чрез публично оповестен търг, при начална цена 5000 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 95 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Малко Търново дава 

съгласието си поземлен имот с идинтификатор 4663.501.1396, по кадастралната карта 

на гр. Малко Търново, с площ 346 кв. м, върху който законно е построена жилищна 

сграда, да бъде продаден на „Лилия М“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Бургас, ул. „Силистра“ № 2, ЕИК 102950116, представлявано от Явор Мишев Жеков, на 

цена 2 955.00 лева. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 96 

 
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 съсобствеността, 

чрез продажба дела на общината, между Община Малко Търново и Георги Димитров 

Георгиев, като собственик на ПИ 4 по отношение на УПИ ХII - 4, кв. 2 по плана на с. 

Калово за 35/830 идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в 

АЧОС № 530/13.04.2016 г. за сумата от 182,00 лв. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 97 

 
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 съсобствеността, 

чрез продажба дела на общината, между Община Малко Търново и Панайот Стоянов 

Стоянов по отношение на УПИ V - 34, кв. 10 по плана на с. Евренозово, за 10/460 кв. м. 

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

529/13.04.2016 г. за сумата от 53.00 лв.  
 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 98 

 
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 № 001239 в 

землището на с.  Звездец, с площ 24.218 дка 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 99 

 
            І. 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 общински земеделски имот 

№ 000208, с площ 3.082 дка, с начин на трайно ползване нива, девета категория, в 

землището на с. Визица, м. „Тиклака“. при начална годишна наемна цена - 20,00 

лв./дка, за срок до 10 години 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 100 

 
І. 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 общински земеделски 

имоти № 001618, с площ 9.112 дка, с начин на трайно ползване нива и № 000099, с 

площ 1,816, с начин на трайно ползване залесена територия, в землището на с. Бяла 

вода, при начална годишна наемна цена - 8,00 лв./дка, за срок до 10 години 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 101 

 
І. 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 общински земеделски имот 

№ 010115, с площ 0.810 дка, с начин на трайно ползване полска култура, десета 

категория, в землището на с. Стоилово, м. „Край село - СРГ“,  при начална годишна 

наемна цена - 50,00 лв./дка, за срок до 10 години 

 

 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО  ТЪРНОВО:  _________ 

                                                                  / ВЕСЕЛИНА ГРАДЕВА/ 


